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ِ رحمه هللا  اِم اْلَحْنبَِلي   اْبِن اللَّحَّ
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 الانبحي

 

 القارئ:
ِبه َوَمنح َواََله. د هلل، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َرُسول هللا َوَعَلى آِلِه َوَصحح َمح  بسم هللا، واْلح

ِلِمني.  اللَُّهمَّ اغحِفر لََنا، َوِلَواِلِديَنا، َوِلَشيحِخَنا، َولِلحُمسح
َُه هللا تَ َعاَل -قال املؤلف   :-َرِحم

 ."اَلستصحاب"✍
 العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريكبسم هللا الرِحن الرحيم، احلمد هلل رب  الشيخ:

له، وأشهد أن حممًدا عبد هللا ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليًما كثريًا إل يوم 
 الدين.

 ...مث أما بعد
َُه هللاُ تَ َعاَل -فإن املصنف  ضات املا أهنى احلديث عن القياس، ومسالك معرفة علته، واالعت  -َرِحم

َُه هللاُ تَ َعاَل -الواردة على علته، شرع املصنف  عربت بقويل: بذكر بعض األدلة املختلف فيها، و  -َرِحم
بعض األدلة؛ ألن هناك أدلًة أخرى غري اليت ذكرها املصنف مل يردها، وقد أورد الطويف يف كتابني من  

ألدلة اليت كالمها ذكر أن جمموع ا  [اإلشارات]كتبه يف التعيني ويف التفسري الذي هو مطبوع ابسم 
ية عشر إهنا ال خترج عن مثان"نص الفقهاء عليها، سواًء كان متفًقا عليها، أو خمتلًفا فيها، قال: 

 ، واملتفق من هذه األدلة أربعة: الكتاب والسنة واإلمجاع، والقياس."دلياًل 
 .ومن أهم األدلة اليت ُيستدل هبا: اَلستصحاب 

من األمور اليت يستخدمها الفقهاء، لكن بعضهم يتوسع فيه توسًعا كبريًا،   هذاواَلستصحاب: 
كالظاهرية، وبعضهم يكون استخدامه له استخداًما أقل، وهذا املصطلح، وهو االستصحاب يسميه 

أن بعض  حيثبعض األصوليني والفقهاء: ابستصحاب احلال، متييزًا له عن استصحاب الواقع، 
 ب إىل نوعني:اجلدليني يقسم اَلستصحا

   استصحاب حال 
 .واستصحاب واقع 
 :استدامة ما ُوجد يف الزمان األول يف الزمان الثاين. فيكون استصحاب اْلال 
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  :فإنه استدامة ما هو واقٌع يف نفس األمر على كل تقدير  ال ينافيه.وأما استصحاب الواقع 
دليل واألصول يسمون هذا الدليل بوهذا هو الفرق بينهما، ولذلك جتد يف كثري  من كتب الفقه 

 ن، لكن ُيشار هلا إشارًة.ياجلديل ض، ولكن على العموم، هذه طريقة بعاستصحاب احلال
 ذا المصطلح، وهواملسألة املهمة عندي، وهي: مسألة هي اليت تتعلق ابستخدام ه 

 :مصطلح االستصحاب
لى أشياء أكثر من معىن، فيطلقونه عإذ كثرٌي من الفقهاء واألصوليني يطلقون هذا االصطالح على 

جُممع عليها، وأشياء خُمتلف فيها، ويُطلق على أشياء يسميها بعضهم استصحااًب، وبعضهم ال يسميها 
استصحااًب، ولذلك ال بد من املهم أن نعرف كل استخدام  هلذا املصطلح، وهو استخدام 

 -ة هللاعليه رِح-دين، فقد بني االستصحاب، ومن أحسن من تعرض هلذه املسألة: الشيخ تقي ال
استعمال أهل العلم لالستصحاب، وبني أنه يصل إل أنواع ربنا تصل إل ستة أو سبعة، لكن قسمها 

 إل تقسيم  معني، وانتبه هلذا التقسيم، فإن هذا التقسيم مفيد، ويبني لك كثري من األحكام املتشاهبة.
: بني الشيخ   أن اَلستصحاب ينقسم إىل نوعني: -َرِِحَُه هللاُ تَ َعاىَل -أوَلا

 .النوع األول: اَلستصحاب يف أعيان األحكام وأشخاصها 
 هذه التسمية اليت مساها الشيخ مساها ابن القيم: استصحاب الوصف املثبت للحكم الشرعي. 

هل يوجد فيها ذلك  وإنما يكون العين ،أن يثبت احلكم ومعىن هذا اَلستصحاب، هو:
احلكم، أو هو مشكوك؟ وهذه القاعدة يف االستصحاب ليست هي املرادة عند األصوليني، وإمنا 

ُيسميها الفقهاء ويوردوهنا كثريًا، وهي القاعدة املشهورة عندهم يف مسألة: الشك واليقني، فإذا تيقن 
س حب الوصف السابق، وليالطهارة، مث شك احلدث، أو شك يف ورود النجاسة، فنقول: إنه يستص

هذا املراد؛ ألنه ليس دلياًل، وإمنا هو استصحاٌب للحكم يف العني الواحدة، العني مل تتغري، وإمنا احلكم 
 من: حدث  أو جناسة ، أو حنو ذلك. للحكم فيها نستصحب احلكم فيها لعدم ورود املغري

لفقهاء وإن ُوجد خالٌف بني بعض اوهذا النوع متفٌق بني أهل العلم على إعماله، وال خالف فيه، 
يف تطبيقه، إما لوجود تنازع  بني أصلني، فال يُعرف أي األصلني هو الذي ُيستصحب، وإما أن 

  .ن هناك تنازٌع بين األصل والظاهريكو
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 ذ  القرائن عليه فيكون ناقًلا حينئتقدمي األصل إال إذا كان الظاهر قوًًي، ودلت  واألصل:
 فيكون كاليقني.

فإن مسألة تعارض األصل والظاهر هي قاعدة مشهورة جًدا يف القواعد الفقهية، العموم:  وعلى
 وهي من القواعد املشكلة كما نبه عليها أهل العلم.

  :أننا نعلم أن هذا نوٌع من أنواع االستصحاب يوردونه ولكنه مرادي من هذا الكَلم كله
 ليس املراد يف كتب أصول الفقه.

  :هو املتعلق أبصول الفقه.النوع الثاين 
استصحاب احلال يف أجناس األحكام، كما عرب الشيخ، مبعىن: إجياد دليل  من أدلة الشرع  وهو:

يثبت هبا احلكم، سواًء كان حتلياًل أو حترميًا، أو وجواًب، أو حنو ذلك، أو نفي وجوب، أو نفي حترمي، 
سه ذا الشيء جنفيكون استصحاب احلال يف جنس احلكم، وليست العني، وإمنا يف اجلنس، ه

ا كليااأ   .النوع هو الذي يتناوله األصوليونهذا ، عطيه حكما
 أن هذا النوع ينقسم إىل أربعة أقسام: -َرِِحَُه هللاُ تَ َعاىَل -وذكر الشيخ 

 طاب حتى يرد ما يُغير ذلك الحكمالقسم األول: وهو استصحاب حكم اخل: 

تدل القرينة على خالف  أن يقول األصويل: األصل يف األوامر الوجوب أو الندب، ما مل مثل:
ذلك، أو األصل يف النهي التحرمي، أو أن األصل أن النهي يقتضي الفساد، فيستصحب هذا احلكم 

ستعمال واحلكم، اال الكلي يف أوامر الشرع، إل أن يرد الناقل واملغري، وهذا املعىن متفق عليه من حيث
له أحد أنواع حااًب، فإن ممن مساه وجعوأما تسميته ابالستصحاب، فليس كل األصوليني يسمونه استص

، وبني الشيخ تقي الدين: أن أكثر الفقهاء واألصوليني ال [الواضح]االستصحاب ابن عقيل يف 
 يعدونه من االستصحاب، ولذلك قال: إدخاله يف االستصحاب فيه نظر. 

 لكن ملاذا ذكرانه؟ 
 ألن بعًضا من األصوليني كابن عقيل أورده يف أنواع االستصحاب. 

حكًما هو متفٌق على إعماله، لكن هل ُيسمى استصحااًب، أم ال؟ هذا هو الذي حمل النظر، 
 والغالب واملتأخرون ال يسمونه استصحااًب، لكن موجود يف بعض الكتب أنه استصحاب.



 

 

 

 

5 

5 
شرح المختصر في أصول 

نب  الحام  الالفقه 

 الانبحي

 

 لى أن يأتي في شرعنا ما املاضية، إ النوع الثاين: وهو استصحاب حال الشرائع

 :يغيره
ومساه بعض األصوليني: استصحااًب، فجعلوه من نوع استصحاب احلكم السابق يف جنس 

 األحكام.
وطريقة املتأخرين مجيًعا: أن هذا النوع من االستصحاب يُفرد بدليل  مستقل، فُيسمى شرع من 

عدونه ي نصوليياأل، ولكن بعض املتقدمني من -لَّ َعزَّ َوجَ -قبلنا، وسنتكلم عنه اليوم مبشيئة هللا 
نوع من أنواع االستصحاب، فريون أنه استصحاب لدليل  سابق، فكما تستصحب الرباءة وغريها، 

ى أن يرد يف شرعنا ما يدل على خالفه، أو يدل عل فإنك تستصحب أيًضا حكم الشرائع السابقة إل
 نسخ تلك الشريعة.

  النوع الثالث من أنواع اَلستصحاب: الذي هو مبعىن: استصحاب اْلال يف جنس
 األحكام.
 استصحاب حال اإلمجاع.هو: 

 إًذا استصحاب حال اإلمجاع، وهذا سيتكلم عنه املصنف على سبيل االنفراد بعد قليل.
 .والنوع الرابع واألخري: هو استصحاب دليل العقل 

نوعان، والنوع الثاين ينقسم إل أربعة أقسام، آخره استصحاب  إًذا ذكر الشيخ أن االستصحاب
 دليل العقل.

 ذكر الشيخ: أن استصحاب دليل العقل ينقسم إىل ضربني، فهو ضرابن:
  :استصحاب حال دليل العقل يف اثبات األحكام الشرعية، هكذا مساها الضرب األول

 الشيخ. 
ل العقل يف اثبات األحكام الشرعية، ومعىن ومعىن هذا االستصحاب أعيده: استصحاب حال دلي

هذا االستصحاب، هو: استصحاب ما دل عليه العقل من حكم األعيان قبل ورود الشرع، فإن 
ألهل العلم كما سبق معنا قوالن أو ثالثة يف حكم األعيان قبل ورود الشرع، هل هي على اإلابحة، 

مذهب  يف هي ثالثة مذاهب، أو ثالث رواًيتأم أهنا على احلظر، أم على التوقف؟ ثالثة أقوال، و 
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أِحد، وقلت لكم: أن كثريًا من احملققني كابن عقيل، والشيخ تقي الدين، واملوفق كذلك مييلون إل أنه 
 أقرب إل التوقف، أن ظاهر املذهب هو التوقف يف حكم األعيان قبل ورود الشرع.

؛ ألن الشرع وعلى العموم: ن مل يدل على شيء  قبل وروده، مل يك أن هذا استصحاب بدليل عقل 
 هناك قد ورد شرع، فالعقل هو الذي دل عليه.

 مساه الشيخ: استصحاب حال دليل رب الثاين من استصحاب حال دليل العقل: ضال
 العقل يف براءة الذمم من التكاليف والواجبات اليت ال يدل عليها جمرد العقل.

استصحاب دليل العقل، هنا الدليل براءة الذمة مما مل رب السابق: الدليل هو العقل يف ضفال
 يدل العقل، أو جمرد العقل على انشغال الذمة به.

هذا النوع من االستصحاب هو املراد يف كتب األصوليني، وهو الذي فيه الكالم الذي سيورده 
 املصنف.
 ."دليٌل ذكره احملققون إمجاعاا" ✍

إًذا عرفنا أن كلمة االستصحاب حمموٌل على آخر األنواع  (اَلستصحاب دليلٌ )قول املصنف: 
ل الذمم من التكاليف والواجبات مما ال يداليت ذكرهتا، وهو: استصحاب حال دليل العقل يف براءة 

العقل اجملرد عليها، مبعىن: أن املرء يستصحب أن الذمة ال جيب على العبد شيٌء من الواجبات، 
 وليست منشغلًة بشيء  من احملرمات، فاألصل: عدم هذه األشياء.

  .قال: أن أول مسألٍة معنا: إنه دليل 
اًل، يه أكثر األصوليني، وذهب أبو اخلطاب إل أنه ليس دليتعبري املصنف أبنه دليل هذا الذي عل

وإمنا هو يف احلقيقة متسٌك ابلدليل السابق، فيكون االستصحاب بقاٌء على حكم األصل، حىت ينقل 
عنه دليل، فال يكون دلياًل يف ذاته، والذي عليه عامة األصوليني أنه دليل، وسيأيت مثرة ذلك عندما 

 ، هل يلزمه دليٌل أم ال؟نتكلم عن قضية: النايف
ا: إن ين قالومث إن الذين قالوا: إن االستصحاب؛ أي استصحاب براءة الذمة من التكاليف، الذ

، اختلفوا: هل هذا الدليل مأخوٌذ من خطاب الشارع، أم ليس مأخوًذا االستصحاب هنا دليل
 منه: 
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ليف مأخوٌذ من خطاب أن دليل اس تص حاب براءة الذمة من التكا فذهب املرداوي وجزم به: -
 الشارع، إذ قد دلتنا األدلة الشرعية على أن ُيستصحب براءة الذمة. 

يٌل، ينتج االس  تص  حاب دل ، إىل أن:[وذهب بعض األص  وليني كابن ِحدان يف كتابه: ]املقنع -
حكًما ش    رعًيا، لكنه ليس من خطاب الش    ارع، وإمنا هو من األدلة العقلية، أو غريها، كالعرف  

 يكون ليس من األدلة النقلية. كذلك فإنه
 هل االستصحاب مبناه أمٌر نقلي، أم أنه أمٌر عقلي. إذاا النزاع هو:
ن الناس يفيد على أن م (ذكره احملققون)، قول املصنف: (ذكره احملققون إمجاعاا)قال املصنف: 

من خالف يف هذه املسألة، كما سيأيت إن شاء هللا، طبًعا خالفوا يف التمسك به، أبو اخلطاب مل 
خيالف يف التمسك به، وإمنا قال: يُتمسك به، لكنه ليس بدليل، فيتمسك به أبو اخلطاب، لكنه ال 

 احلكم ابتداًء.يعده دلياًل، وإمنا يقول: هو متسٌك ابلدليل األول الذي أثبت 
ي بقوله ذكره احملققون إمجاًعا، ممن عده إمجاًعا مجاعة من أهل العلم، كالقاضي أيب يعلى، وأ

علي بن شهاب، وذكر الشيخ تقي الدين: أن مجاهري أهل العلم يعتربون االستصحاب حجًة، سواًء 
ا، كما ذكر لعلماء حكاه إمجاعً مسيناه دلياًل، أو مل نسمه دلياًل، فيعتربونه حجة، وقال: إن كثريًا من ا

 املصنف.
لكن نقل القاضي أبو يعلى بعد ما حكى اإلمجاع عن أيب سفيان من احلنفية، وهو من متقدمي 

: إن االستصحاب ال يصح التمسك به، ة أنه خالف في هذه المسألة، وقالاألصوليني احلنفي
 لنفي أو ابإلثبات.وال يكون حجًة، بل ال بد من البحث عن دليل  يدل على احلكم اب

وجاء بعض املتكلمني أيًضا، وقال: إن االستصحاب إمنا يكون حجًة يف التدين فيما بني العبد 
وبني ربه، وال يصح االحتجاج به على اخلصم يف املناظرات، وعلى غريه من الناس، وإمنا يكون من 

 ابب التدين فقط.
َُه -ُحكي االتفاق كما ذكر املصنف اهري أهل العلم، بل مهو حجة يف قول ج وعلى العموم: َرِحم

 .-هللاُ تَ َعاَل 



 

 

 

 

8 

شرح المختصر في أصول  8

نب  الحام  الالفقه 

 الانبحي

 

قبل أن ننتقل للمسألة اليت بعدها عندان هنا مسألة مهمة جًدا فيما يتعلق ابالستصحاب، فحيث 
عرفنا أن االستصحاب أنواع، وعرفنا مراد األصوليني يف هذه املسألة عندما تكلموا عن حجية 

 من التكاليف. اد به: استصحاب براءة الذمةاالستصحاب، وأنه دليٌل، وأن املر 
 عندي هنا عدد من املسائل املهمة اليت تتعلق ابالستصحاب:

 :أول مسألة، وهي: مرتبة ودرجة وترتيب دليل اَلستصحاب 
وهذا التتيب مهم؛ ألن عامة أهل العلم يقولون: إن االستصحاب هو آخر األدلة، وينبين على  

ُيصار إليه إال عند عدم أي دليل  قبله، فال يصح التمسك ابالستصحاب مع كونه آخر األدلة فإنه ال 
، أو مع وجود  وجود نص  من الكتاب أو السنة، وال يصح كذلك التمسك به مع وجود قول صحايب 

 القياس.
ولذلك التمسك به قليل، ولكنه آخر األدلة وجوًدا، ولذلك عرب مجاعة من األصوليني كابن عقيل، 

وغريهم، قالوا: االستصحاب دليٌل يُفزع إليه عند عدم األدلة، إًذا ال ُيصار إليه إال عند وابن شهاب 
 عدم األدلة، ما الذي ينيب على ذلك؟

 ينبين على ذلك مسائل:
أننا نقول: إنه ال يصح االستدالل ابالستصحاب مع وجود الدليل القوي الذي  املسألة األوىل:

علم، وهذا موجود يف كتب الفقه واألصول مًعا، ففي الفقه عند يصح التمسك به، ولذلك قرر أهل ال
الرد على من متسك ابالستصحاب يف بعض املسائل أهنم يقولون: ال يُعمل ابالستصحاب إذا كان يف 

أقوى منه يدل على احلكم، سواًء مؤيدا لالستصحاب، أو انيف حلكم االستصحاب، فال  مقابله دليلٌ 
 التمسك ابلدليل األقوى أول. بد أن نتمسك ابلدليل، إذا

أن من عالمات الضعف يف االستدالل الفقهي  ويرتتب على ذلك مسألة اثنية أيضاا، وهو:
التمسك بدليل االستصحاب، من غري بذل الوسع التام يف البحث عن الدليل، ولذلك يقول ابن 

م العلم ابلناقل رد عدإن من اخلطأ حتميل اَلستصحاب فوق ما يستحقه، واجلزم مبوجبه جمل"القيم: 
كما   ،"وليس عدم العلم علٌم ابلعدم"؛ أي الدليل الذي ينقل عن حكم االستصحاب، مث قال: "عنه

 هو متقرر.
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أن يستدل به من غري بزل الوسع على ذلك،  على املرء ٌٌ عيب أن االستصحاب إذاا املقصود:
ر فيها يعرف فيها حكًما، أو مل ينظ ولذلك إذا رأيت طالب العلم يبتدئ ابتداًء يف املسألة اليت ال

وجيتهد ويبحث، فيبتدئ مباشرًة ابلتمسك ابالستصحاب برباءة الذمة، من انشغاهلا ابلتكاليف 
والواجبات، واحملرمات وحنوها، فهذا يدل على أن يف كالمه بعض اجملازفة، كما نبه إل ذلك ابن القيم 

 فيما قلت لكم قبل قليل.
دليل االستصحاب خيتلف فيه مسلك الظاهرية عن اجلمهور، فإن  أن مما ينبين على ذلك:

الظاهرية ملا أنكروا القياس، أو األقيسة أبنواعها املتعددة، فإهنم أصبحوا يتوسعون توسًعا كبريًا جًدا يف 
-التمسك ابالستصحاب، وأغلب األحكام عندهم مبنيٌة على دليل االستصحاب، بينما الفقهاء 

َُهم هللاُ تع يلحقون كثريًا من األحكام بنظائرها، حبسب نوع القياس الذي يُلحق به، وهذا من  -الَرِحم
أهم الفروقات يف النظر الفقهي بني الظاهرية وبني عامة الفقهاء، أن استخدام الظاهرية لالستصحاب 

ء اواضح، وكثري، ويكفي أنك تقرأ يف كالم ابن حزم ترى ذلك واضًحا وجلًيا، وقلت لكم: أن االبتد
 به مباشرًة فيه بعض القصور، حىت يبدو للشخص كامل جهده ووسعه.

 ، ولذلك من الطرائف اليت تُقال، يقول بعض األصوليني: إن دليل االستصحاب هو دليٌل مستاح 
معىن قوهلم: إنه مستاح؛ أي مستاح الذمم، كذا يقول: إن دليل االستصحاب هو مستاح الذمم، 

من ال دليل له دليله االستصحاب، يقول: االستصحاب، أستصحب  ودليل من ال دليل له، كل
 النفي، أستصحب النفي؛ أي نفي التكاليف.

مث قالوا: ألن حقيقة االستصحاب يف املناظرات هو مطالبٌة ابلدليل، ال استدالل؛ ألنه يقول: أن 
تطيع سهل، كٌل يس ل الناقل، فهو مستراح، يعني دليلٌ أستمسك ابألصل، أنت أثبت الديل

التمسك به، مستاح يعين أنه سهٌل كٌل يستطيع التمسك به، يقول: األصل براءة الذمة، يال احبث 
 يل أنت عن دليل حىت تنقل عنه، فيجعل العبء عليك.

 هذا ما يتعلق مبسألة العمل ابالستصحاب، ومعرفة ما يتعلق به، فإنه من األمور املهمة.
ليه أنه دلة، فينبين عاالستصحاب حيث عرفنا أنه آخر األ أن ا:أيضاا مما يتعلق به أيضا 

يف قوة األدلة اليت قبله، ليس أنه ضعيف ال يُعمل به، بل هو حجة، وُحكي  ضعيف، ضعيف ليس
االتفاق عليه، وبناًء على ضعفه فإنه ُحكي اتفاٌق، وجزم هبذا احلكم مجاعة كأيب الوفاء وغريه: أن 
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حاب، وأن اإلطالق ال خُيصص كذلك ابالستصحاب، وهذا يدل على العموم ال خُيصص ابالستص
مقدٌم على دليل االستصحاب فًل  أن الدليل العام، وإن كان ظاهرًا، وليس قطعًيا إال أن العموم

 صه، وُحكي يف بعض كتب األصول االتفاق على ذلك.خي
  "وإمنا اخلَلف يف استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل اخلَلف"✍

يف ذكر أحد أنواع االستصحاب، ومر معنا أن حسب تقسيم الشيخ تقي الدين شرع املؤلف 
َُه هللاُ -عليها  ، فإن أنواع االستصحاب عموًما، سواًء مساها مجيع العلماء استصحااًب، أو مساها -َرِحم

 مبعضهم استصحااًب أهنا تصل إل ستة أنواع؛ ألنه قال: إنه نوعان، والنوع الثاين أربعة أقسام، والقس
 الرابع ينقسم إل ضربني، فيكون اجملموعة أربعة، وواحد وواحد، ستة، ستة أقسام.

أحد هذه األقسام الستة اليت ذكرهتا لكم قبل قليل، وهو: استصحاب اإلمجاع، وهنا فصل فيه 
 املصنف؛ ألن فيه خالفًا مشهورًا عند أهل العلم.

االستصحاب يف براءة الذمة، أو يف دليل العقل، ال خالف يف  أي؛ (وإمنا اخلَلف)يقول الشيخ: 
د وجو  دليل العقل الذي هو التمسك ابحلكم قبل ورود الشرائع، أو يف براءة الذمة، وهو: عدم

إلمجاع يف يف حكم ا) التكاليف، فال خالف فيها سابًقا، وإمنا االستصحاب يف حكم اإلمجاع، قوله:
يف  ه املسألة، أريد أن ننتبه إل مسألتني بينهما تشابهأريد قبل أن أبدأ يف معىن هذ (حمل اخلَلف

 مسألة استصحاب اإلمجاع:
  :استصحاب حال اإلمجاع، وهي املرادة هنا.املسألة األوىل، وهي 
  :جواز ترك اإلمجاع بغري اإلمجاع.والثانية 

ى حكم معناه أن جُتمع األمة، وهو املراد هنا، أن جُتمع األمة علاستصحاب حال اإلمجاع: 
مسألة ، مث إن تلك املسألة تتغري بعض أوصافها، فهل نقول: يبقى حكم اإلمجاع فيها، أم ال؟ هذا 

 ُيسمى استصحاب حكم اإلمجاع، وحال اإلمجاع.
أن جُتمع األمة على حكم واقعة  كالسابقة متاًما، مث تتغري صفتها  الثانية: الناقل عن اإلمجاع: 

لكن اخلالف الثاين ما هو؟ هل يتغري حكم الثانية بغري اإلمجاع كذلك، هي اآلن متفق مع السابق، 
أم ال؟ يعين الذين يقولون: إنه ُيستصحب حكم اإلمجاع، يقولون: هل جيوز النقل عنه بغري الدليل أم 
 ال؟ فهااتن مسألتان خلط بينهما بعض األصوليني، وسيأيت إن شاء هللا هلا نقاش أو إشارة بعد قليل.
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مة عرفنا معناه، مبعىن أنه جُيمع األ (استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل اخلَلف)قول املصنف: 
على حكم مسألة، مث إن هذه املسألة والصورة يتغري بعض صفاهتا فقط من غري تغري مجيع األوصاف، 

ى ستصحب حكم اإلمجاع يف السابقة، فأنقله هلذه، فحينئذ  يبقافهل يصح للمستدل أن يقول: إنه 
 ؟ا إلى أن يأتي الدليل الناقلتمرا احلكم مس

لى أكثر من اثين ع أمثلة استصحاب حكم اإلمجاع كثرية جًدا، ويف التعليق أليب يعلى وحده وقفت
 عشر مثااًل يف استصحاب حكم اإلمجاع. 

 :لكن أورد بعض األمثلة من مسائل اَلستصحاب املشهورة 
َُهم هللاُ تَ َعاَل -العلماء  اع أهل تيمم لوجود موجب  مبيح  للتيمم، فإنه إبمجيقولون: إن من  -َرِحم

العلم إذا صلى صالًة كاملًة صحت صالته، هذه جممع عليها، إذا تغريت بعض الصفات، قالوا: تيمم 
لوجود موجب  وصلى، ويف أثناء صالته رأى املاء، إًذا تغريت بعض صفة الصورة اجملمع عليها، فهل 

تيممه برؤيته املاء يف أثناء صالته أن يقول: أمتسك  يصح للمستدل الذي يرى أنه ال يبطل
 ابستصحاب اإلمجاع أم ال؟ هذه هي املسألة، هذه صورة.

عندما أييت شخص فيقول استدالاًل على مسألة بيع أمهات األوالد، عندما صورة أخرى أيضاا: 
اع إذا ز بيعها إبمجأييت من جييز بيع أمهات األوالد، وهم الظاهرية، يقول: إن األصل أن األمة جيو 

ملكها، فإن تغري أحد صفاهتا أبن ِحلت مث ولدت، فيقول: أستمسك ابإلمجاع السابق حىت أييت 
  .دليٌل يدل على ذلك، وال أعلم دلياًل صاحلًا، فحينئذ  جيوز بيع أمهات األوالد كذلك

اع على مجطبًعا ُرد على هذا الدليل بعكسه، فيقولون: مُيكن أن نستدل ابستصحاب حال اإل
جواز بيع أمهات األوالد، فنقول مثاًل: انعقد اإلمجاع على أن األمة إذا كانت حاملًة حبر ، فإهنا ال 

جيوز بيعها؛ ألهنا مل ُتستربأ، فال جيوز البيع قبل االسترباء بوضع الولد، فنقول: كذلك نستصحب 
ة: االعتاض مباذا؟ ابملعارضاحلكم بعد الوالدة، طبًعا هذا من ابب رد الدليل مبثله، فيكون من 

 أيعارض الدليل مبثله؟ كذلك.
األمثلة كثري جًدا، وقلت لكم يعين من غري تتبًعا كاماًل، فقط يف بعض أجزاء التعليق املطبوع أكثر 

 من اثين عشر تطبيًقا على االستدالل ابستصحاب حكم اخلالف.
 ذكر املصنف اخلالف: 
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  "واألكثر ليس حبجة"✍
حال اإلمجاع  األول، هذا قول أكثر أهل العلم، وأكثر أصحاب أِحد أن استصحابهذا القول 

أصحاب أِحد، كالقاضي، وأبو اخلطاب،  فيما إذا تغريت بعض الصفات ليس جبة، جزم به أكثر
وابن عقيل، واملوفق، وأبو الربكات، وأكثر املتأخرين كلهم جزموا على أنه ليس حبجة؛ ألن اإلمجاع إمنا 

لك الصورة بكامل أوصافها، فإذا اختل بعض أوصافها، فإن اإلمجاع حينئذ  يكون خمتاًل فال دل على ت
 يصح استصحابه.

 . "خَلفاا للشافعي وابن شاقَل وابن حامد"✍
أبو إسحاق ابن شاقال، وهذا قول  (وابن شاقَل) هذا هو القول الثاين، (خَلفاا للشافعي)قال: 

ابن حامد، هو أبو عبد هللا بن حامد، احلقيقة: أن أاب  (حامدوابن ) أبو إسحاق مشهور عنه، قال:
عبد هللا بن حامد مل يصرح هبذا القول، وإمنا نقله عنه تلميذه القاضي أبو يعلى، فقد ذكر أبو يعلى 
يف كتاب الروايتني أن أاب عبد هللا بن حامد صرح يف كتبه أبن االحتجاج ابستصحاب حال اإلمجاع 

 تخدمه يف كتبه الفقهية.ابطل، ولكنه كان يس
إًذا نسبة هذا القول البن حامد هو من ابب التطبيق واإلعمال، وليس من ابب التنظري، فقد نقل 
عنه تلميذه أنه من ابب التنظري صرح أبنه ابطل؛ أي مع القول األول، ولكنه يستعمله كثريًا يف كتبه 

 الفقهية.
تقي الدين  احملققني، فممن انتصر هلذا القول: الشيخطبًعا هذا القول الثاين احلقيقة انتصر له بعض 

لوا: اإلمجاع يكون حجًة، والذين قا بن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فكالمها رجح أن استصحاب حال
إن استصحاب حال اإلمجاع يكون حجة كلهم اشتطوا شرطًا واحًدا ال بد من معرفته، وهو: اشتاط 

 الذي ينقل احلكم عن االستصحاب إل حكم  آخر مغاير. انتفاء الناقل؛ أي الدليل الناقل
ال القائلون: أبن استصحاب حوهذا الدليل الناقل، سأرجع للمسألة اليت ذكرهتا قبل قليل، 

 اإلمجاع صحيح وحجة، هلم قوَلن: 
  ،ومنهم الشيخ تقي الدين وغريهم، وأكثر الشافعية يقولون: كل دليل  اْلنابلة مجيعاا كلهم

 يكون انقاًل. يصح أن 
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  :إنه ال يُنقل احلكم عن استصحاب حال اإلمجاع إال إبمجاع  وخالف بعض الشافعية، فقالوا
 مثله؛ ألن اإلمجاع داللته قوية، فال ينقل عنه إال ما كان مثله من حيث الداللة.

واحلقيقة أن قول بعض الشافعية هؤالء فيه ضعف شديد، وإن كان نقله عنهم بعض الشافعية،  
 رازي، وفيه نظر كالمهم.يأيب إسحاق الشك

الشيخ  كما ذكر  ليل: أن استصحاب حال اإلجماع حجةٌ ما قلت لكم قبل قوالصواب: 
تقي الدين وغريه، ما مل يثبت انقل معترب، سواًء نص من الكتاب أو من السنة، أو من القياس، أو من 

 أقوال الصحابة وغريهم.
وقبل أن أنتقل، فيه القاضي أبو يعلى ذكر أن شيخه أاب عبد هللا بن حامد كان يستعمل 

االستصحاب يف كتبه الفقهية، والقاضي نفسه استعملها، كما ذكرت لكم قبل قليل، فقد استعمل 
فدل  يف أكثر من موضع واستدل به، [التعليقة]استصحاب اإلمجاع، وإن مل يسمه كذلك يف كتاب 

ن هذا الدليل مستعمل عند كثري من حمققي أصحاب أِحد، كابن حامد وتلميذه، ذلك على أ
 والشيخ تقي الدين وتلميذه.

 ."وانيف اْلكم يَلزُمه الدليلُ "✍
-هذ املسألة من املسائل اليت اختُلف: هل هلا مثرة أم ليس هلا مثرة؟ فقد ذكر الشيخ تقي الدين 

دما نعهو خالٌف لفظي، وسيظهر كيف أنه خالٌف لفظي أن اخلالف يف هذ املسألة  -عليه رِحة هللا
 عن هذه املسألة. نتكلم

هذه املسألة متعلقة مبن ينفي حكًما، عندما يقول: إن حكم هذه املسألة، إن هذه املسألة ليس هلا 
حكم، أو ليس فيها وجوب، أو ليس فيها حترمي، أو حنو ذلك من املسائل، أو يقول: إن هذ املسألة 

 واجبة، فإنه من قال: إهنا ليست بواجبة، فقد نفى احلكم يف عني املسألة.ليست 
 هل يلزم أن أييت ابلدليل على النفي أم َل؟ 

 يعين هذ املسألة قد نسميها ما يسميه بعض األصوليني والفقهاء: أن الدليل عدم الدليل.
من  ل األول، وهو قول كثريهذا القو  (انيف اْلكم يَلزُمه الدليلُ )ذكر املصنف القول األول: أن 

من أصحاب أِحد وغريهم، فممن قال به من أصحاب أِحد: أبو احلسن التميمي،  األصوليين
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والقاضي أبو يعلى، وأبو اخلطاب، واملوفق، والطويف، وذكر أبو اخلطاب أن قول عامة العلماء، وذكر 
 الطويف أن املشهور؛ أي يف املذهب، وقول األكثرين.

 العلم يقولون: ال بد أن أييت ابلدليل. إًذا فأكثر أهل
قبل أن أنتقل إل القول الثاين، ألبني ما هو الدليل، يقولون: إما أن أييت بدليل  يدل على احلكم 

الذي أراده، عندما نفى الوجوب أييت بدليل  يدل على اإلابحة، أو على التحرمي، أو على احلكم الذي 
ل؟ إن لم يجد دليًلا فماذا يفعل  يدل على حكم  معني، فأراده، فال بد إذا نفى أن أييت بدلي

لوا: يستمسك أبضعف األدلة، وأضعف األدلة االستصحاب، فيكون دليله؛ ألننا قلنا: أن قا
االستصحاب دليل، فيكون دليله دليل على نفي الوجوب، استصحاب براءة الذمم من التكاليف 

حاب في ليل االستصستصحاب، ومتسكه بدومن الواجبات، فحينئذ  يكون قد متسك بدليل اال

 ، فحينئذ  يكفيه ذلك، هذا القول األول.نفي الحكم صحيح
لكن األدلة املناسبة، شوف أنت اآلن عرفت من كالم أيب اخلطاب ما هي عالقة هذه املسألة 
ابالستصحاب، فإن عالقة هذه املسألة ابالستصحاب: أنه إذا أردت النفي، ومل يكن لك دليل، 

 تتمسك ابالستصحاب، فإن االستصحاب دليٌل يف ذاته، هذا مرادهم يف هذه املسألة. فإنك
 ملاذا قلت هذا؟ 

ألن بعض أهل العلم وهو الطويف استشكل ادخال هذه املسألة يف االستصحاب، ورأى أن فيها 
نوع تناقض، فإن الطويف ذكر أن بعض األصوليني بىن هذه املسألة على مسألة: هل االستصحاب 
حجة أم ليس حبجة؟ وقال: إنه إن قلنا: إن االستصحاب حجة فال يلزم الدليل على النفي، ومن 

قال: إن االستصحاب ليس حبجة، فيلزمه الدليل على النفي، قال: وهذا تناقض؛ ألننا قلنا: إنه حجة 
يس مبين لويلزمه الدليل، فنقول: املسألة ليست مبنية على احلجية، وإمنا هو تفريٌع عن كونه حجة، 

على اخلالف وإمنا هو تفريع، الفرق بني البناء على اخلالف كما ظهر من كالم الطويف واستشكله، 
مع قولنا: إنه بناًء على قولنا: إنه حجة، حيث قلنا: إنه حجة فهو دليل، فنُلزم به النايف، هذا القول 

 األول.
 . "خَلفاا لقوم"✍
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القوم الذين أهبمهم املصنف، ذكر أبو الوليد الباجي أهنم  (خَلفاا لقومٍ )هذا القول الثاين، قوله: 
ؤالء الشافعي قال بذلك، ه قوٌم من الظاهرية، وجاء يف بعض كتب الشافعية أن بعًضا من أصحاب

قوهلم: أن نفي احلكم ال يلزمه الدليل، ولذلك جتد بعضهم يقول: إن الدليل عدم الدليل، فإن نفي 
الدليل عليك، أان ال يلزمين دليل، فاألصل عدم احلكم، هكذا يقول: عدم احلكم إمنا هو عليك، إمنا 

 احلكم، فال يلزمين، فال أييت التمسك بدليل االستصحاب، أو ما يدل على براءة الذمم.
خ تقي قره الشيأأنك عندما تتأمل بني هذين القولني جتد أن اخلالف لفظي، كما  اْلقيقة:

  :الدين
  .لية للذمم من الواجبات والتكاليفرباءة األصأمتسك ابل فاألول يقول:

سانه عدم الدليل لو أتملته يف حقيقته، فهو يف احلقيقة متسٌك، وإن مل يصرح بل وأما الثاين فيقول:
أنه متسٌك ابستصحاب الرباءة األصلية، ولذلك كالم الشيخ يف حمله، الشيخ تقي الدين: أنه عند 

  هو خالٌف لفظي.التحقيق أن اخلالف بني هذين القولني
 القول الثالث: 

 ."وقيل يف الشرعيات فقط"✍
ى ؛ أي أن ما يف احلكم يلزمه الدليل إذا نف(يف الشرعيات فقط) هذا القول الثالث: (وقيل)قال: 

 حكًما شرعًيا، وأما إذا نفى حكًما عقلًيا فال يلزمه الدليل.
 : لو أراد أن ينفي حكًما شرعًيا أبن يقول: ال ُتشتط النية للوضوء، فنقول: ال بد أن أتيت  مثَلا

، يقصد مثاًل اجلبار   -جل وعال-ابلدليل على ذلك، أما العقليات، عندما يقول: العامل ليس بقدمي 
، فهذا نفي، فيقولون: النفي يف العقليات ال حي ى دليل، اج إلتعندما يقول: العامل، العامل ليس بقدمي 

قول القاضي، ومل يسمي من قال به، وإمنا قال: قال بعضهم، أو قال هذا كًلمهم، ونقل هذا ال
 بعض الناس، على حسب كلمته أان نسيتها. 

 . "مسألة: شرع من قبلنا"✍
يعين قد يُقال أن هذه املسألة كما مر معنا، بعض أهل العلم يرى أن  (مسألة)قول املصنف: 

ابق حىت ابلدليل الس من قبلنا هو صورٌة من صور استصحاب الدليل، فإنه التمسكالتمسك بشرع 
 أييت انقٌل عنه، وذكرت ذلك من كالم أهل العلم فيمن سبق.
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فيها رساًل،  -َعزَّ َوَجلَّ -اليت أرسل هللا  : أي الشرائع املعتربةهالمراد ب (شرع من قبلنا) وقوله:
عة، وبعضهم ورسله بعضهم أييت ابلشري -َعزَّ َوَجلَّ -أنبياء هللا وأنزل معهم شرائع، وأنتم تعلمون أن 

يكون مؤيد  لشريعة  سابقة  قبله، وهذه أحد األقوال يف التفريق بني الرسول والنيب، فقيل: إن النيب 
 أوسع من الرسول، فالرسول تكون له شريعٌة غري شريعة الذي قبله، بينما النيب أييت بشريعة الذي قبله.

هبا  -َعزَّ َوَجلَّ -املراد مبن قبلنا ليس مطلًقا، ليست على العموم، وإمنا الشرائع اليت تعبد هللا إًذا 
 ابلوحي.
ا بشرع َمن قبله قبل بعثت -َصلَّى هللا َعَليحِه َوَسلَّم-هل كان نبينا "✍ ه مطلقاا أو آدَم أو متعبَّدا

ا بشرع من قبله؟  ، أو مل-عليهم السَلم-نوٍح أو إبراهيَم أو موسي أو عيسى  يكن متعبَّدا
 . "أقوال

لة أوردها املصنف أواًل، وعلى العموم هذه املسألة ذكرها مجاعة من أهل العلم، كإمام هذه المسأ
هل كان نبينا )احلرمني، وغريه: أهنا مسألة ال مثر هلا، لكن نذكرها على سبيل الفائدة، قال املصنف: 

ا -َصلَّى هللا َعَليحِه َوَسلَّم- ا للقرايف أهنا ويصح أن تقول: متعب مًدا، والذي رجحه املرداوي تبعً ، (متعبَّدا
ر الباء، هل كان النيب متعب مًدا، مبعىن: أهنا اسم فاعل؛ أي تعبد هللا، وأما إذا فُتحت الباء فتكون سبك

كسر الباء: باسم مفعول، مبعىن: أن هللا تعبد هو بذلك، ورجح القرايف وجزم به أيًضا املرداوي أهنا 
ا بشرع َمن قبله؟ -َصلَّى هللا َعَليحِه َوَسلَّم- هل كان النيب) متعب مًدا، رع هنا: أي املراد ابلش (متعبِ دا

، دينهم عالت  لعية، وأما يف مسائل االعتقاد: فإن األنبياء كما تعلمون: أخوة في المسائل الفر
منه شرٌك، خالفًا  مل يقع -ى هللا َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّ -واحد، أي يف التوحيد والعبادة، وال شك أن النيب 

لى صم نبيه من الشرك، ولذلك أِحد أنكر ععملن ذكر شيًئا من ذلك يف بعض األنبياء، فإن هللا قد 
 كان على شريعة قومه قبل اإلسالم، وذم من قال ذلك  -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-من قال: إن النيب 

 مذمًة عظيمة.
ا ذهمحمداا، ويوحي إليه بالوحي، و -َعزَّ َوَجلَّ -أي قبل أن يبعث هللا ؛ (بل بعثهق) قال:

يدلنا على أهنا ال مثرة هلا؛ ألن حقيقًة ال نعترب قبل البعثة ليس هلا أي تكاليف علينا، وإمنا العربة مبا  
 كان بعد البعثة، وهذا معىن قوهلم: إن هذه املسألة ال مثرة هلا.

  (مطلقاا) قوله:
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ائع السابقة، وهذا قول كثير من أي أنه كان متعبًدا جبميع الشر هذا هو القول األول؛

الحلواني، وجزم به القاضي، و، حاب أِحد، قال عنه القاضي أبو يعلى: أومأ إليه أِحدصأ

  .وصححه المرداوي وغيرهم
  .-َعَلْيهم السَّاَلم-آدم  أنه ُمتعبٌد بشريعة والقول الثاين:

تبار أنه أبو ، طبًعا الذين قالوا: آدم ابع-َعَلْيهم السَّاَلم-أنه متعبٌد بشريعة نوح   الثالث:والقول 
ريعته هي ، فتكون ش-َعَلْيهم السَّاَلم-األنبياء، ومن قال: إنه نوح، قال: أبنه أول األنبياء بعد آدم 

 املتقدمة.
ض أصحاب ، وهذا القول قال به بع-مَعَلْيهم السَّاَل -أنه متعبٌد بشريعة إبراهيم  والقول الرابع:

 أِحد، كابن عقيل، واختاره اجملد أبو الربكات، وغريهم.
 أنه متعبد بشريعة وشرع موسى. واخلامس:

أنه متعبٌد بشرع عيسى؛ ألنه أقرب األنبياء إليه، وقيل: موسى؛ ألن اليهود كانوا هم  والسادس:
 األقرب إليه وجوًدا يف املدينة، أقرب إل مكة.

 أنه مل يكن متعبًدا بشرع أحد  قبله، وهذا رواية عن أِحد. والسابع:
؛ أي أقواٌل ستة أو سبعة، وعلى العموم هذه املسألة كما قلت لكم: ال مثرة (أقوال)قال املصنف: 

 هلا.
 ."وتعبَّد بعد بعثته بشرع من قبله، فيكون شرعاا لنا، نقله اجلماعة واختاره األكثر"✍
: هل شرع من قبلنا يكون شرًعا لنا أم ال؟ ذكر يلها ثمرة، وه يتالمسألة ال يه ههذ

أي ؛ (بعد بعثه)بذلك  -َعزَّ َوَجلَّ -أي تبعده هللا  ؛(تُعبد) -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-املصنف أن النيب 
أي جبميع الشرائع السابقة قبله، حيث وردت، وهذا التعبد ليس ؛ (بشرع من قبله) بعد ما بُعث،

االطالق، بل إن له قيوًدا، من أهم قيوده، وسنذكر بعض قيوده بعد قليل: أنه ال بد أن يكون مل  على
 يرد يف شرعنا ما خيالفه، أو ينسخ ذلك احلكم الوارد يف شرع من قبله.

إننا نكون تبًعا له، ألمر به ف -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-فحيث تُعبد النيب ، (فيكون شرعاا لنا) قال:
 ه.، االستنان ب-َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-املؤمنني مبتابعة النيب  -َعزَّ َوَجلَّ -هللا 
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أي نقله اجلماعة عن أِحد، حتتمل هذا املعىن، وحتتمل أنه نقله اجلماعة؛ ؛ (نقله اجلماعة) قال:
 أي نقله العدد الكثري من أصحاب أِحد.

أبو احلسن التميمي كذلك، والقاضي، وأكثر  ممن جزم هبذا القول، (واختاره األكثر) قال:
تالمذته، كابن عقيل، واحللواين، وابن البنا، واملوفق، ومجاهري أهل العلم من املذاهب األربعة كلهم 

 على هذا القول.
يعين مر معنا قبل قليل شرط، وهو: أنه يكون شرع من قبلنا شرًعا لنا، ما مل يرد يف شرعنا ما 

 ينسخ ذلك. 
 ــملصنف شرطًا آخر فيه خالف، يتعلق بمث أورد ا
 هل يلزم شرع أن يكون شرع من قبلنا نُقل إلينا بطريٍق قطعٍي أم َل؟ 
 . "مث اعترب القاضي وابن عقيل وغريه ثبوته قطعاا، ولنا قول أو آحاداا"✍

ولني يف ققال املصنف: إن القائلني أبن شرع من قبلنا يكون شرًعا لنا ودلياًل علينا، اختلفوا على 
اشتاط: هل يلزم أن يكون شرع من قبلنا قد وصلنا بدليل  قطعي، ومعىن كونه دلياًل قطعًيا؛ أي وصل 

 ؟المتواترة، فحينئذ  يكون قطعياا إلينا إما يف الكتاب القرآن، أو وصل إلينا يف السنة
 قال:م ثر القاضي أن أحمد قد أومأ إليه، وهذا القول جزم به القاضي وابن عقيل، وذك

كفي أن يكون ي ؛ أي(أو آحادٌ ) هذا القول الثاين ذكره مجاعة من أصحاب أِحد، (ولنا قولٌ )

  .ثابتاا بطريق اآلحاد
 ومعىن قولنا: إنه اثبت بطريق اآلحاد أمران:

  :فحينئذ  -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-أن يكون قد ورد يف حديث آحاد  عن النيب األمر األول ،
 يثبت به، هذا واحد.نقول: إنه 

أن ما ثبت بطريق اآلحاد له حكٌم متواتر يف الداللة، كما سبق معنا قبل يف  والظاهر من القواعد:
 إفادة العلم على قول  ذكره ابن أيب موسى، أما العمل فوجٌه واحد: أنه يُعمل به.

  ،وهو الذي فيه خالف: الرجوع ابلسؤال إل أهل األمر الثاين الذي يكون من طريق اآلحاد
الكتاب: فهل إذا ُسئل أهل الكتاب وأخربوا عن دينهم، وعن أحكام شرعهم، هل يُؤخذ بذلك أم 
ال؟ وهذا موجود طبًعا عند الثقات من أهل الكتاب، ليس عند عمومهم، فمن الثقات: وهب بن 
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بن عمرو  إل ذلك كعبد هللا عنهم، وكان يشرياملنبه، وكعب األحبار، ومن ُعرف من الصحابة بنقله 
َي هللا َعْنُه وعن اجلميع-بن العاص  ، فهؤالء إذا بينوا أن من شرائع األدًين السابقة كذا وكذا، -َرضم

لَّى هللا صَ -هل يكون ذلك دلياًل لنا أم ال؟ واجملزوم به أن هذا ال يكون كذلك، ويدل عليه أن النيب 
ثوا عن بني إسرائيَل وال َحَرجَ حد»: قال -َعَلْيهم َوَسلَّم ُقوهم وَل ولكن ، ّ  َل تصدِ 
بوهم  ، هذا إذا كان يف األخبار احملضة، فمن ابب أول يف األخبار عن األحكام.«ُتَكذِ 
 ."وعن أِحد مل يَتعبَّد وليس بشرٍع لنا"✍

بشرع من قبله،  (دمل يتعبَّ ) -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب  (عن أِحد)نعم، هذا القول الثاين: 
وبناًء عليه فال يكون شرًعا لنا، وهذا القول ُأخذ من قول أِحد عن الشرائع السابقة، قال: هي 

منسوخة، وليست شريعًة لنا يف األحكام، وإن وافقت شرعنا، ومل يرد نسخ ما فيها من املوافقة، هذا 
ت موجودة يف غريها من كتب أصحاب النص نقله أبو حممد التميمي يف رسالته عن أِحد، وليس

أِحد، ومعلوم أنه ينقله ابملعىن، فيكون قد نقل كالم أِحد ابملعىن، هذه الرواية املنقولة عن أِحد، 
اخلطاب، ومن األصوليني املشهورين: اآلمدي، فإنه كان  واختار هذه الرواية من أصحاب أِحد أبو

  رًعا لنا.ينتصر هلذا الرأي، وهو: أن شرع من قبلنا ليس ش
 . "اَلستقراء دليل"✍

، االستدالل هذه مسألة من املسائل املهمة، وهي مسألة: االستقراء، واالستقراء هو: أحد أنواع 
وحيث أطلقنا االستدالل فنعين به األدلة غري النقلية، فدائًما إذا قلنا: االستدالل فنعين به الدليل غري 

ن خمتلٌف احلقيقة هو نوٌع من أنواع األقيسة، ولك فاالستقراءالنقلي، نبه على ذلك أبو الوفا وغريه، 
يف حجيته كما سيأيت، حىت إهنم يقولون: إن االستدالل إما أن يكون بكلي  على جزئي، وهو الذي 
يسمونه بقياس الشمول، وإما أن يكون جبزئي  على كلي، وهو االستقراء الذي سنتكلم عنه، وإما أن 

 على اآلخر، وهو قياس التمثيل، التمثيل والشبه كذلك. نزئييالجيكون استدالاًل أبحد 
ومصطلح االستقراء عند احلنابلة يُطلق على معنيني: معىن ليس هو املستخدم عند املتأخرين سأبدأ 

  :لمراد هنابه، مث أذكر ا
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ن أ راد به:اَلستقراء املفإن بعض املتقدمني، وهو: أبو الوفا بن عقيل يف كتاب الواضح ذكر أن 
: هل يوافق تلك األصول  يستقر حكٌم يف أصول الشريعة على صفة  واحدة، مث يتنازع اجملتهدان يف فرع 

 أم ال، فيكون إحلاقه بتلك األصول أو ال؟
هذا التعريف الذي أورده أبو الوفا ابن عقيل يكون موافًقا ملعىن شهادة األصول اليت ذكرانها قبل 

تكلمنا يف ابب القياس، وليس هو املراد عند املتأخرين، فإن  تقريًبا أربعة دروس أو مخسة عندما
 املتأخرين هلم استخدام آخر.

  .لحديث عنهااإًذا فاالستقراء الذي أورده ابن عقيل استعمله يف مقابل شهادة األصول اليت سبق 
عليه  استقراء مجيع اجلزئيات، واحلكم أما اَلستقراء عند املتأخرين، والذي استقر عندهم، فهو:

مبا ُوجد من جزئياته، أو لنلغي كلمة مجيع أحسن، نقول: االستقراء هو االستدالل ابجلزئيات على 
الكل، ومعىن ذلك: أن يتتبع اجملتهد اجلزئيات، يعين الفروع، مث يستدل منها على أمر  كلي، يكون 

 تهد.جملمشتًكا بينها، فيثبت بذلك احلكم الكلي حكم املسائل اليت مل يستقرئها ذلك ا
  :ا  هذا اَلستقراء يعين صورته بصورٍة سهلة، يعين خلينا أعطيكم مثال سهل جدا

عندما يدخل شخص، أو يقف عند ابب املسجد قبل دخول احلاضرين، وحاضروا الدرس نقول: 
ينظر  والثالث لبس عمامًة، مث إهنم مائة، فيدخل األول فيجده قد لبس عمامًة، والثاين لبس عمامًة،

مجيع فريى أنه قد دخل مائٌة بعدد احلاضرين فيقول: استقرأت حضور الدرس املائة فكلهم يلبس  إليهم
العمامة؛ أي الغتة، هذا استقراء، ملا استقرأ مجيع اجلزئيات، نسميه: استقراء اتم، إذا استقرأ بعض 

الباب  داجلزئيات نسميه: استقراء انقص، كيف استقراء بعض اجلزئيات، يقول: يكون قد وقف عن
احلضور دخلوا خالل ساعة، جلس نصف الساعة األول، ورمبا زاد عن نصف ساعة  حىت جلس 
أربعني دقيقة، فدخل أغلب املصلني، أو حاضري الدرس، وكلهم يلبس عمامًة ِحراء، فقال: إن 
ًة ماحلضور كلهم يلبسون غتة ِحراء استقراًء، ما وجد يف علمه، يف ظنه أن أحًدا دخل مل يلبس عما

 ِحراًء، مل يرى أحًدا لبس عمامًة بيضاء، إًذا هذا ُيسمى استقراء انقص.
  .الستقراء كثير جداا في كتب الفقههذا ا
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كل ما وجدته من ابب التقسيم يف كتب الفقه فإمنا دليله االستقراء، عندما يقول:   أعطيك مثال:
م اأركان كذا، الواجبات كذا على سبيل احلصر، املبطالت كذا، فكل ما كان من ابب حصر األقس

 ما عدا هذه األنواع إمنا هو االستقراء، هذا واحد.ن فإنما يكون دليلهم في النفي ع
لكلية، اليت هي القواعد الفقهية، وهي غري متناهية، كثري من القواعد الفقهية إمنا املناطات االثاين: 

الدليل عليها االستقراء، ولذلك ملا تكلم العلماء عن القواعد الفقهية: هل هي حجٌة أم ال، قالوا: إن 
نيات، لالقواعد الفقهية تنقسم إل نوعني: نوٌع مستمده النص: ال ضرر وال ضرار، إمنا األعمال اب

 قاعدة. هيئةوهكذا، وغري ذلك من األحاديث اليت وردت بنصها على 
رقها، أشهر ط اليت تكون مستنبطًة، وكيف يكون استنباطها؟ هلا طرق، منوالنوع الثاين: 

ى سنن  أن الشرع جعلها عل يذهب الفقيه فينظر جزئيات  كثرية، فيجد :وأهمها: باالستقراء

 ، مث قس األمور بعد ذلك، فمن صور القياس االستقراء.عرف األشباه والنظائراواحد، 
 :مثال 

ات يف يف الصالة، فوجدوا أن التكبري  وهذا املثال أذكره لسهولته، ملا جاء بعض أهل العلم فنظروا
الصالة متعددة، مث نظروا يف األثر فوجدوا أن اليد تُرفع ابلتكبري يف أثناء الصالة إذا مل يكن التكبري 

وال يلحقه سجود، هذه القاعدة أوردها املوفق بناًء على الرواية الثانية، على خالف ما  يسبقه سجود
مشى عليه صاحب املنتهى الذي مال له صاحب اإلقناع: أن رفع اليدين ابلتكبري يف الصالة يف أربعة 

، بناًء لمواضع: تكبرية اإلحرام، وعند اهلوي للركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد األو 
على هذه الرواية وهي اليت دل عليها النص، وألف فيها مجاعة من أهل العلم مصنفات  مفردة، كابن 

 القيم وغريه، فإهنم يقولون: تتبع مجيع صور الصالة لن جتد تكبريًا يف الصالة من هذه التكبريات األربع
ًدا، فإن كان ن الذي بعده ليس سجو اليت رُفعت فيها اليدين إال والركن الذي قبله ليس سجوًدا، والرك

 الذي قبله أو الذي بعده سجود فال تُرفع اليدين ابلتكبري، إًذا هنا استقراء.
ابلنسبة للصالة استقراء كلي، ال يوجد غريها، لكن نقول: هو استقراء انقص؛ ألن هناك صور، 

؟ نقول: على بري أم الفعندما يقرأ املرء يف صالته آيًة فيها سجدة فيسجد، هل يرفع يديه ابلتك
ول: : ال، فال ترفع اليدين ابلتكبري، مل يرد، تستدل بدليل آخر، تقاالستقرائيةحسب هذه القاعدة 

مل يردها دليل آخر، لكن نقول: االستقراء يدلنا على عدم رفع اليدين، عندما يكون املرء يريد السجود 
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ه ابلتكبري؟  وة خارج الصالة، هل يرفع يديللسهو، هل يرفع يديه ابلتكبري؟ كذلك، عندما يسجد للتال
 كذلك، هذه اآلاثر بُنيت على القاعدة اليت استنبطناها من االستقراء، واضحة املسألة، وهي جلية.

قلت لكم: إن االستقراء هو تتبع اجلزئيات إلثبات أمر  كلي، وبناًء عليه، فإن االستقراء هو: 
د اجلميع هذا اَلستقراء مسلٌم عنابجلزئي على الكلي،  استدالٌل ابجلزئي على الكلي، هذا استداللٌ 

 .أنه ينقسم إىل قسمني، ينقسم إىل: استقراٍء اتم، وإىل استقراٍء انقص
  :هو استقراء مجيع اجلزئيات، فُيصدر عليها ُحكًما كلًيا، عندما يقول شخص:  اَلستقراء التام

كل الصحابة عدوٌل، استقرأانهم مل جند أحًدا من الصحابة ليس عداًل، كل األئمة األربعة فقيٌه، أربعة 
هم وجدانهم فقهاء، كل رواة الكتب الستة ثقاٌت، وهكذا، يعين استقراء انأاستقرهم حمصورون، 

وصاف، انتهينا، هذا االستقراء التام، طبًعا إذا كان استقراء اتم، واحلكم على كل صورة  مجيع األ
 صحيح، فإهنم يقولون: يكون مفيًدا للقطعية إبمجاع، ال خالف أنه مفيد للعلم القطعي.

  :هذا هو املهم، وهذا هو املوجود يف كتب الفقه غالًبا، هذا النوع الثاين: اَلستقراء الناقص
تقراء الناقص هو حجة، ولكنه داللته ظنية، قد ُيصيب، وقد خُيطئ، وهذا الذي فيه خالف، االس

وقد ُيسميه بعض العلماء، بدل ما يقول: ودليله االستقراء، يقول: هو إحلاٌق للفرد ابألغلب، فالفرد 
الذي ال نعرف حكمه نلحقه ابألغلب، فنجعل حكم الفرد كحكم األغلب الذي عرفنا حكمه 

 النص أو ابجتهاد  دل عليه. بدليل
عرفنا أن هو دليل، نستفيد من هذا الدليل أمور: إما احلصر،  (اَلستقراء دليلٌ )إًذا قول املصنف 

وهذا احلصر يدلنا على النفي عن ما عداه، مثل نقول: ال صالة واجبة إال الصلوات اخلمس، مثاًل لو  
كان دليله االستقراء، مع أنه قد يقول الشخص: املنذورة واجبة، أو يقول الشخص: ال صالة واجبة 

ملنذورة، فيكون استقراًء، فحينئذ  دليل يف نفي الوجوب عن ما عداها، فلو إال الصلوات اخلمس وا
 على األعني، نقول: ليس كذلك. جاء شخص وقال: إن صالة العيد واجبة
اليت هي القواعد الفقهية، ولذلك عندما نقول: هل  أيًضا قد يفيدان أيًضا دليٌل يف املناطات

ٌل يف ذاهتا، وإمنا الدليل على القاعدة االستقراء، القاعدة الفقهية دليل؟ نقول: ليست هي دلي
القاعدة قاعدة األصولية وفاحتججنا ابلقاعدة بناًء على االستقراء، وذلك ملا فرق العلماء بني ال

 قالوا: ، الفقهية
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 هي اليت ُيستنبط بواسطتها احلكم وهي االستقراء. القاعدة األصولية إن 
  م، هي ليس          ت دليل، ولكن اس          تنبطنا منها احلكم ُيس          تنبط منها احلكوالقاعدة الفقهية

 مباشرًة، الدليل هو االستقراء، الدليل على القاعدة هو النص أحيااًن.

ستقراء التام مراده االستقراء الناقص، وأما اال (إلفادتِه الظنَّ )تعبري املصنف:  (إلفادتِه الظنَّ )ل: قا
 مقدماته صحيحة.فإنه ال شٌك أنه مفيٌد للعلم القطعي إذا كانت 

أن يكون استقراء ألكثر اجلزئيات، أم لبعضها اليت يتحصل  هل يلزم :يف قضية االستقراء الناقص
الظن إبثبات احلكم الكلي مبعرفته؟ ال شك أنه كلما كان االستقراء لعدد  أكرب  من اجلزئيات كلما كان 

الذين  مئات املسائل، كحال األوائلالظن أقوى، ولذلك قاعدة يوردها فقيٌه يعرف من الفروع الفقهية 
عرفوا الفروع الواقعة والفروع املولدة، ويعرفون اخلالف، ال شك أن قاعدته أدق، وأمشل من قاعدة ذاك 

الطالب الذي عرف فرعني أو ثالثة، مث استخرج منهم قاعدة، فرق بني القاعدتني، فرق بني قاعدة 
للكمال، ابستقراء أكثر اجلزئيات كان أكمل، لكن  ذاك، وقاعدة هذا، فكلما كان االستقراء أقرب

نقول: الذي عليه كثري من حمققي األصوليني: أنه ال يلزم استقراء أكثر اجلزئيات، وإن كان مفهوم  
كالم عدد من املتأخرين كاملرداوي، وابن النجار: لزوم أن يكون االستقراء لألكثر؛ ألنه ال يكون 

 ن يزيد عن النصف.الوصف أغلًبا إال إذا كان أكثر أب
أي وغريهم ممن ذكر ذلك: ابن مفلح، ومن تبعه،  ؛ (ذكره بعض أصحابنا وغريهم)قال: 

 كاملؤلف، واجلراعي، واملرداوي، وابن جنار، ونسبه املرداوي لبعض أصحاب أِحد.
يقابل هذا القول، قول بعض األصوليني، وهو ابن اخلطيب، وتعرفون ابن اخلطيب من هو؟ ابن 

ه اببن فاإلشارة ل و الفخر الرازي، يسمونه ابن اخلطيب؛ ألن الرازي، هناك أكثر من رازي،اخلطيب ه
اخلطيب مشهور جًدا يف كتب احلنابلة، يسمونه ابن اخلطيب، عموًما: الفخر الرازي، أو ابن اخلطيب 

دليٌل  هله رأٌي آخر أن االستقراء الناقص ال يفيد الظن على سبيل االنفراد، بل ال بد أن يكون مع
منفصل، مث يكون معه دليٌل منفصل يدل على ذلك، فالظن موجود لكنه ليس بدليل، ال بد أن 
يعضده دليٌل آخر، إًذا مثرة اخلالف: أن االستقراء الناقص مفيٌد للظن، لكنه: هل هو دليٌل على 

 سبيل االنفراد، أم ال بد أن يعضد ذلك الدليل دليٌل آخر.
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ًدا، كما قلت لكم مبئني املسائل، من املسائل املشورة جًدا عندهم يف استعمال االستقراء كثري ج
، والصلوات الواجبة، -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-االستقراء عندما ذكروا مناطًا، قالوا: استقرأان صالة النيب 

ا، إنما يصلي اق مل يصلي فريضًة قاعًدا، وإمنا يصليها -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-فوجدان أن النيب  ئما

 صَلَة القاِعِد على النِ صِف ِمن صَلةِ »قد جاء يف احلديث عند أِحد أنه قال: السنن جالساا، و
؛ أي يف النافلة، ال يف الفريضة، من أين أتيتم ابحلكم التفريق؟ قالوا: االستقراء، مل نعلم أن «القاِئمِ 
 قائماا ، ف ن مل صلِ   »إال لعذر ، كما يف حديث عمران: صلى قاعًدا  -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب 

ا  ، أو حال صالة اخلوف.«تسَتِطع فقاعدا
هذا االستقراء أن جتد لنا هذا املناط، نستفيد منه يف التنزيل، عندما أيتينا احلنفي فيقول: إن صالة 

ًدا، وال على وال تصلى قاع الوتر واجبة، نقول له: ال، فإن القاعدة: أن الصلوات الواجبة ُتصلى قائًما،
ر على راحلة، يف صلى الوت -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-راحلة، بدليل االستقراء، وقد ثبت أن النيب 

 حديث ابن عمر، وهذا يدلنا على أن الوتر ليس بواجب، وإمنا هو انفلة.
، ومن هذا املناط استخرجنا احل  كم الذي ذكرته.إًذا استدللنا ابالستقراء على إثبات مناط 

 . "مسألة: مذهب الصحايب"✍
بدأ املصنف يف هذه املسألة بذكر مذهب الصحايب، واحلقيقة أن احلديث عن مذهب الصحايب 

َُه هللاُ تَ َعاَل -هو أصٌل من أصول مذهب أِحد، وقد ذكر ابن القيم  اوى اإلمام أن من نظر يف فت -َرِحم
 -ُه هللاُ تَ َعاَل َرِحمَ -بل رمبا ابلنص، وهذا موجود، فعناية أِحد أِحد وجدها متوافقًة مع أقوال الصحابة، 

 أبقوال الصحابة عناية كبرية جًدا يف شخصه، ويف مذهبه.
فقد ُشهر أن أعلم الناس خبالف الصحابة وأقواهلم إمنا هو اإلمام أِحد، حىت قالوا: أما شخصه: 

انيد، فإن أِحد احلديث، ويف معرفته بطرق األس إن أِحد قد يوافقه كثرٌي من أهل العلم يف معرفته بعلل
قد نُقل عنه خفاء بعض األسانيد عنه، لكن ال يقاربه أحد مبعرفته أبقوال الصحابة، عللها، 

واختالفهم، وسبب اختالفهم، ومناط كل مسألة، وقيد كل مسألة، ولذلك فأثر أقوال الصحابة يف 
 قوله قوٌل أثري وال شك.مذهب أِحد قوي جًدا، وهذا يدلنا على أن أِحد 

 : به هنا مسألة: استطراداا أذكرهاولذلك انت
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 ،بعض أهل العلم عندما يرى قوَلا لبعض الصحابة، وَل يقف على إسناده، فينفي صحته
  :: إن لم تقف على إسناده فهو ثابتمع أن اإلمام أِحد احتج به، نقول

:  َعَلْيهم َصلَّى هللا-ألن الدواعي مل تدعو لنقل آاثر الصحابة كما دعت لنقل أحاديث النيب  أوَلا
، وألن كثريًا من الدواوين اليت ُعنيت ابآلاثر فُقدت: ُسنن سعيد بن منصور اجلزء األكرب منها -َوَسلَّم

عين مثاًل يذكرون آاثر، يغري موجود، سنن األثرم غري موجود، يعين كثري من الكتب املتقدمة اليت فيها 
عن كتاب حيىي بن سالم، صاحب التفسري، ُوجدت قطعة من أحد بعض كتبه مليئة آباثر الصحابة، 

وهذا من الكتب املتقدمة من طبقة مالك، تلك الطبقة، يعين كثري من الكتب، وخاصًة ما أسندوه من 
به،  فيه، فإن كان أِحد قد احتجاآلاثر غري موجود، فعدم وقوف بعض أهل العلم على اإلسناد ال ين

 فإنه يدل على صحته.
 :مثال ذلك 

ملا أِحد ذكر أن رفع اليدين ابلتكبري يف تكبريات العيدين، وتكبريات اجلنائز من السنن لثبوهتا عن 
عمر وابنه، فجاء من أهل العلم من قال: إنه قد ثبت ذلك ووجدانه يف تكبريات العيدين، ومل أجد 

ريات اجلنائز، فنقول: أِحد قد أثبته وصححه، ولكن مل يصل إلينا هذا اإلسناد، فأِحد إسنادها يف تكب
 نبين على قولنا، وهذا من ابب االستطراد، وليس من درسنا.ٌ  من أعلم الناس آباثر الصحابة، هذا م

إًذا هذا ما يتعلق بقضية قول الصحايب، وأنه أصٌل من األصول، تطبيًقا هو كثري التطبيق مذهب 
 ِحد جًدا، وسيأيت أنه مقدٌم على القياس.أ

، وهي: أن هذا الدليل يسميه بعض العلماء، قبل أن أبدأ هبذه املسألة سأشري فقط إل مسألة
، فإهنم يطلقون األثر على أقوال الصحابة، هذه طريقة وخاصةا من أهل خرسان، يسمونه ابألثر

  .نالخرسانيي
سمونه ل منقول يك على اْلديث املرفوع وعلى غريه،وأما العراقيون ف هنم يطلقون األثر 

ا، وأما  على  يسمون الموقوف، فإهنم يسمون احلديث املرفوع حديثًا أو خربًا، واخلراسانيونأثرا

ا   .الصحابي أثرا



 

 

 

 

26 

شرح المختصر في أصول  26

نب  الحام  الالفقه 

 الانبحي

 

ولذلك إذا قلنا: إن من األدلة األثر، فنقصد ابألثر قول الصحايب إذا تكلمنا ابصطالح 
ثر ابصطالح العراقيني، فنعين به: مطلق احلديث املرفوع واملوقوف أيًضا اخلراسانيني، وإذا قلنا: األ

 يدخل فيه كذلك.
 . "إن مل خيالفه صحايب"✍

 عندان هنا مسألتان: (إن مل خيالفه صحايبٌ )قوله: 
  :ايٌب نستفيد منها: أنه إن خالف الصحايب صح (إن مل خيالفه صحايبٌ )قوله: املسألة األوىل

يكون قوله حجة، وحكى االتفاق على ذلك الشيخ تقي الدين، فقال: ال ريب يف آخر، فإنه ال 
ذلك، طبًعا على سبيل اإلمجال، هناك صورة رمبا أشري هلا إن أمكن الوقت بعد ذلك، فيما إذا خالف 

 قول الصحايب قياٌس.
لشيخ تقي قال اال يكون قوله حجة،  إًذا املراد: أنه إذا خالف الصحايب صحابًيا آخر، فإنه حينئذ  

 الدين: بال ريب عند أهل العلم، هكذا قال: بال ريب  عند أهل العلم.
 إذا خالف الصحايب اتبعٌي أدرك عصره، فهل يكون ذلك قادًحا يف حجية قول الثاين:  األمر

 الصحايب أم ال؟ فيها وجهان يف مذهب أِحد:
يس قول التابعي على سبيل االنفراد لأنه ال يكون قادًحا؛ ألن ظاهر كَلم كثري من األصوليني: 

 حبجة، فمن ابب أول أنه إذا خالف صحابًيا.
ه أن التابعي إذا عاصر الصحايب وإفتاؤه يف هذه املسألة، وخالفه، فإنه خيتل شرطوالطريقة الثانية: 

 يف االحتجاج بقوله، وهذا القول مال له الشيخ تقي الدين يف بعض كتبه.
 الشرط الثاين: 

 ."انتشر ومل يُنَكر فسبَق يف اإلمجاعف ن "✍
 أال خيالفه صحايٌب آخر، وذكران مسألتني فيها. إذاا الشرط األول:

أن يكون مل ينتشر، ومعىن االنتشار: أي االشتهار بني الصحابة، وصفة االشتهار  الشرط الثاين:
ا عن صفة بة، وتكلمنأبن يكون أمريًا، فينتشر قوله، أو مما جاء يف األخبار أنه انتقل بني الصحا

 االشتهار يف ابب اإلمجاع، وتوسعت فيه. 
 ألنه إذا اشتهر فيكون داخاًل يف إمجاع السكوت الذي سبق، وأنه حجٌة وإمجاٌع على الصحيح.
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 ( اإلمجاعفسبَق يف)أي مل خيالف صحايٌب آخر، وينكره،  (ف ن انتشر ومل يُنَكر)قال املصنف: 
عندما تكلمنا عن اإلمجاع: أنه إذا أفىت واحٌد من أهل العصر، ومل خُيالف يف ذلك قبل استقرار 
املذهب، وسكتوا عن خمالفته، فإنه يكون إمجاًعا عند اإلمام أِحد وأكثر أصحابه، أو حنو عبارة 

 . (فسبَق يف اإلمجاع)املصنف اليت مرت معنا يف كتاب اإلمجاع، هذا معىن قوله: 
-؛ أي يكون حجًة؛ ألن الصحابة (فحجةٌ )الصحايب،  ؛ أي مل يشتهر قول(وإن مل ينتشر)قال: 

 ، طبًعا الدليل على أنه حجة أن الصحابة شهدوا التنزيل، وهم أعلم ابلوحي.-عليهم رضوان هللا
 ومن األدلة على كوهنا حجة على سبيل السرعة:

  :  ود الوحي، وأعلم بصفته.أهنم أعلم الناس بشهود الوحي، فهم أعلم بقيأوَلا
  :أهنم رمبا علموا حديثًا مرفوًعا، ومل ينقلوه لنا، فإن كثريًا من األحاديث مل تُنقل األمر الثاين

إلينا، وإمنا نُقل إلينا حكمها، فيكون حكمها قد انتقل إلينا يف قول الصحايب، مع علمنا أن الصحابة  
َي هللا َعن ُْهم-كانوا يتورعون  يل احلديث، هذه املسألة الثانية، وأنتم تعلمون على سبعن نقل  -َرضم

املثال: أن أاب بكر مل يروي إال أحاديث قليلة، ونُقل عنه فقٌه كثري، ولذلك قالوا: إن أاب بكر مل خُيطئ 
يف مسألة، وال مسألة أخطأ فيها، عمر أخطأ، أبو بكر مل يُعرف عنه يف مسألة اجتهد يف السنتني اليت 

الفة أنه أخطأ نًصا، ذكر هذا االستقراء، قد أقول استقراٌء اتم الشيخ تقي الدين يف ويل فيهما اخل
 منهجه السنة، قلنا: إًذا هذا هو الدليل الثاين، وهو: أنه ألجل أنه قول صحايب.

  :وعرف ذلك -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-ملعرفتهم بلسان العرب، وعادات النيب األمر الثالث ،
الزمان، فهم أعلم بدالئل لسان العرب ممن بعدهم، وال شك، فإنه كلما طال الزمان، كلما ضعف 

 -مهم َوَسلَّ َصلَّى هللا َعَليْ -اللسان، وهذا مسلم، وهم أعلم الناس بلسان العرب عموًما، وبلسان النيب 
هو حجٌة  (حجةٌ  هو)، ولذلك قال املصنف: -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-الذي نزل به الوحي، وتكلم به 

 وال شك.
أي أنه حجٌة قوته مقدمٌة على القياس؛ ألنه من النقل، فلو تعارض ؛ (مقدٌم على القياس)وقوله: 

 قول صحايب  مع قياس كان قول الصحايب مقدًما على القياس.
، سيذكر الرواية الثانية بعد ذلك، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، (يف أظهر الروايتني) ه:قول

 بل قيل: إنه قول أكثر العلماء املذاهب األربعة عليه، وهو: األخذ بقول الصحايب يف اجلملة.
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وبعض أصحاب العلماء يقولون: إن قول الصحايب حجة، وإذا خالف القياس كان أقوى حجيًة 
ه لو مل خيالف القياس، شوف إذا خالف القياس يكون أقوى، نبه عليه مجاعة، منهم: الشيخ من

 منصور يف شرحه للمنتهى، وقبله الربهان البن مفلح.
 . "واختاره أكثر أصحابنا وغريهم"✍

نعم، اختار أكثر أصحاب أِحد كثري جًدا، القاضي وتالمذته وشيوخه، وأغلب أصحاب أِحد  
 إال من سيأيت ذكرهم بعد قليل.كلهم على ذلك، 

 . "وقاله مالك والشافعي يف القدمي ويف اجلديد أيضاا"✍
و حنيفة كذلك، وكالم أيب حنيفة النعمان يف االستدالل بكذلك، وأ (وقاله مالكٌ )قال: 

حابة أكثر من أن حُتصى، سواًء يف كتبه املوجودة، كاملسانيد املنقولة عنه، أو كتب صلاأقوال ب
يني  ، وتالمذته يعين أكثر ما ينقلون عن الصحابة الكوف-رِحة هللا عليه-نعم، أبو حنيفة  تالميذه،

كابن مسعود، ولذلك يقولون: إن فقه أهل العراق بذره ابن مسعود، وال ينقلون عن غريهم، لعدم 
 علمهم، وهم معذورون يف ذلك.
 القدمي، ؛ أي ونص عليه يفقوله: يف القدمي (والشافعي يف القدمي)أان سأقف مع قول املصنف: 

، قوله: ويف اجلديد أيًضا؛ ألنه ُنسب للشافعي أنه قال: يف اجلديد أن قول (ويف اجلديد أيضاا) قال:
يع بن كتاب األم من رواية رب]الصحايب ليس حبجة، حيث ذكر يف بعض كتبه يف اجلديد، وهو: 

 أقوال الصحابة، وردها بعدم العمل هبا. [سليمان املرادي
قيقة: أن قول الشافعي: يف القدمي ويف اجلديد، كالمها على القول حبجية الصحايب، فقد ُوجد واحل

يف كتاب األم، بل ويف الرسالة من رواية الربيع بن سليمان من النقول ما يدل على االحتجاج بقول 
لرسالة فيه ا الصحابة تطبيًقا يف األم، وأتصياًل يف كتاب الرسالة اليت جاءت من رواية الربيع؛ ألن

رسالة قدمية رواها حرملة، ورواها عبد الرِحن بن مهدي، وهي قدمية، والرسالة اجلديدة اليت رواها 
الربيع بن سليمان سواًء اجليزي، أو الربيع بن سليمان املرادي، املوجودة من رواية املرادي، اجليزي ينقل 

  دري هل نقل الرسالة، لكن رمبا يكونبعض األشياء عن الشافعي، ولكن النقوالت عنه قليلة، ال أ
 كذلك.
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َُه هللاُ تَ َعاَل -ولذلك أطال ابن القيم  الشافعي يف  يف إثبات أن قول [إعَلم املوقعني]يف  -َرِحم
اجلديد كذلك، وعلى العموم فالناس يف حكاية قول الشافعي طرق، فبعضهم يقول: إن الشافعي يف 

عف األقوال، وبعضهم يقول: إن للشافعي قواًل، ليس اجلديد يقول بعدم حجية الصحايب، وهو أض
 اجلديد، أحد قوليه، يعين اجلديد مرًة قال ابحلجية، ومرًة قال بعدم احلجية.

 إن للشافعي قواًل بعدم حجية الصحايب.  إذاا الطريقة الثانية يقولون:
ن املسائل فإمنا ُأخذ مإن الشافعي دائًما يقول حبجية قول الصحايب، وما  والطريقة الثالثة يقولون:

 ترك حجية الصحايب لدليل  آخر قام عنده وقوي عنده.
 ."خَلفاا أليب اخلطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية"✍

، وابن عقيل، وأكثر الشافعية الذين نسبوا ذلك اخلطاب الكلوذاين اأبهذا القول الثاين، فإن 
 أخذوا أبن قول الصحايب ليس حبجة.

مسألة: مذهب الصحايب فيما خيالف القياس توقيٌف ظاهُر الوجوب عند أِحد وأكثر  "✍
 ."أصحابه

 ا خالف القياس، وهي: إذا قلنا: يُقدم على القياس.ذيما إعلى ما سبق ف هذه املسألة تفريعٌ 
تقدم معنا أن من العلماء من يقول: إن قول الصحايب إذا خالف القياس يكون آكد مما إذا مل 

ف القياس، ونقلت لكم كالم بعض أهل العلم يف املسألة، وهذا يدلنا على أهنم يقولون: إن قول خيال
الصحايب إذا خالف القياس يكون توقيًفا، ومعىن قوهلم: إنه يكون توقيًفا يعين له حكم املرفوع، 

هكذا  ،ولذلك فإن أاب بعد هللا احلاكم صاحب املستدرك ذكر فيه أن قول الصحايب له حكم املرفوع
 قال: له حكم املرفوع.

قال ابن القيم: معىن قوله: له حكم املرفوع ال ابعتبار اللفظ، ال نقول: إنه ابعتبار اللفظ، وإمنا 
ابعتبار املعىن، فهو توقيٌف معىن، وليس توقيًفا لفظًا، وهذا عليه أهل احلديث كلهم، والنقول عنهم 

 عن أيب عبد هللا احلاكم. ابلعشرات، ومن أصلح ما جاء عنهم ما ذكرت لكم
 طبًعا ابن القيم يف بعض كتبه استشكل كلمة احلاكم، مث وجهها يف كتب  أخرى له توجيًها جيًدا.

عند أِحد ) أي أنه يدل على وجوب الداللة إذا دل على أمر  معني،؛ (ظاهُر الوجوب)قال: 
 .(وأكثر أصحابه
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 ."خَلفاا َلبن عقيل والشافعية"✍
 أنه ليس حبجة عموًما، وإذا خالف القياس كذلك خصوًصا. ألن ابن عقيل يرى

 . "مسألة: مذهب التابعي ليس حبجة عند األكثر"✍
شرع املصنف يف هذه املسألة، وهي مسألة خلوان نقف عندها، ومعذرًة لإلطالة، شرع املصنف يف 

 يكن قوله قد ل  وملهذه املسألة ببيان اختالف أهل العلم يف حكم قول التابعي، إذا انفرد طبًعا بقو 
 اشتهر، إذ لو اشتهر، ومل يُنكر لكان إمجاًعا، ومل خُيالف كذلك، فإنه إذا ُخولف فإنه ال يكون حجًة.

، لصحابياعرب املصنف هنا مبذهب التابعي، وعرب قبل مبذهب  (مذهب التابعي)قال املصنف: 
إن فعل )ليشمل ذلك قوله وفعله مًعا، وقد سبق معنا يف أول الكتاب مسألة، عندما قال املصنف: 

وذكرت لكم أهنا حتتمل معنيني هذه اجلملة، أحد املعنيني؛ أي  (الصحايب هل يكون مذهباا له أم َل؟
 ه.ًبا ليكون مذه ، وأن الصحيح أنه-َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-فعله بعد وفاة النيب 

 إًذا فقوله: مذهب الصحايب؛ أي قوله وفعله مًعا.
هذا هو القول األول: أن قول التابعي ليس حبجة، ال يلزم الرجوع إليه، وال  (ليس حبجة) قوله:

يلزم األخذ به، فيكون قوله كقول غريه من أهل العلم؛ ألنه ليس على سبيل االنفراد حجة، وال يكون 
 إمجاًعا؛ ألنه مل ينتشر.

؛ أي عند أكثر أهل العلم، وهو قول املذاهب األربعة مجيًعا، وهو (عند األكثر) قول املصنف:
 هيلليه أكثر أصحاب أحمد، بل قد نص عاجملزوم به يف مذهب اإلمام أِحد، وقد نص ع

 أِحد.
ن إذا جاء الشيء عن الرجل م"قال القاضي: صرح أِحد هبذا يف رواية أيب رواية أيب داود فقال: 

ذ به، ولكن َل يكاد ، َل يلزم الرجل األخ-َصلَّى هللا َعَليحِه َوَسلَّم-ابعني َل يوجد فيه عن النيب الت
، وقال أيًضا: "-َصلَّى هللا َعَليحِه َوَسلَّم- جييئ شيٌء عن التابعني إَل ويوجد عن أصحاب النيب

 . "يتبع ما جاء عن النيب وعن أصحابه، وهو يف التابعني خمري"
 الصريح: أنه ليس حجًة. فنص أِحد

يُقابل هذا القول وهو قول األكثر، قوٌل آخر، ذكر ابن مفلح: أن احلنفية نسبوه لإلمام أِحد، وهو 
أن أِحد يقول: إن قول التابعي حجة، وُأخذ هذا القول من كالم  ألِحد احلقيقة أنه حيتمل التوجيه، 
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، ف ن -َسلَّمَصلَّى هللا َعَليحِه وَ -كان عن النيب يُنظر ما  "فقال أِحد ملا ذكر كيف يُؤخذ العلم، قال: 
يفيد أن قول  "ف ن مل يكن فعن التابعني"، فقوله: "مل يكن فعن أصحابه، ف ن مل يكن فعن التابعني

التابعي إذا مل خيالف حجٌة ولو مل يشتهر، هكذا ُفهمت هذه املسألة، ولذلك نقلها بعض أصحاب 
هذا وُشهرت عنه، ولكن وجه، وأول القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن أِحد روايًة عن أِحد بناًء على 

 أِحد بتوجيهني:
 :أن يكون مراده ابلتابعني: أي إمجاع التابعني، أبن يكون قد اشتهر.التوجيه األول 
  :أن يكون مراده ابلتابعني؛ أي القول الذي ُسبقوا إليه فقد جاء يف رواية أيبوالتوجيه الثاين 

ذكرهتا لكم قبل قليل أن أِحد قال: ال يكاد يوجد عن التابعني شيء إال وعن الصحابة  داود اليت
مثله، فكأنه يقول: غالًبا إن جهلت قول الصحايب، فالتابعي غالًبا ال خيرج عن قوهلم، يف الغالب، 

ء ز فهذا توجيه، وعلى العموم هذان توجيهان ذكرمها القاضي يف موضعني، يف اجلزء الثاين، ويف اجل
 الثالث.

صحايب للقرآن، وقد ال الشيخ تقي الدين صحح التخريج فقط، فقال: خُيرج على قوليه يف تفسري
مر معنا سابًقا يف أول أصول الفقه عندما تكلمنا عن القرآن، وأن القرآن ال يُقبل فيه التفسري ابلرأي، 

، وإما  ، وإما-َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى هللا -وإمنا ابلنقل، وقلنا: إن النقل إما أن يكون عن النيب  عن صحايب 
عن اتبعي، فتفسري التابعي إذا مل خُيالف هل يكون حجة، وأن عن أِحد روايتني يف الرجوع، ولزوم 

 الرجوع لتفسري الصحايب، خرج عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية روايتني هنا يف األخذ بقوله.
غري منضبط، يندر، يندر جًدا أنه يوجد قول شيخ اإلسالم بني أن قول التابعي  وعلى العموم:

اتبعي  ال خُيالف فيه، يندر، ويندر كذلك أن قول اتبعي  وحده يف مسألة  ال يوجد فيها قول صحايب، 
 نبه لذلك الشيخ.
 آخر مسألة: 

 ."وكذا لو خالف القياس يف ظاهر كَلم أِحد وأصحابنا، خَلفاا أليب الربكات"✍
يقول: كذلك لو خالف التابعي يف مذهبه القياس، فكان قوله خمالًفا للقياس، حنن قلنا يف قول 

 الصحايب: أن قول الصحايب إذا كان خمالًفا للقياس قوي حىت صار يف حكم التوقيف. 
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 ألن ظاهر كالم أِحد عدم االحتجاج نقلته لكم قبل قليل،؛ (يف ظاهر كَلم أِحد)قال: 
 خَلفاا أليب) أصحاب أِحد؛ ألهنم أطلقوا: أن قول التابعي ليس حبجة، قال:أي و ؛ (وأصحابنا)

كر يف شرحه ، فإن اجملد بن تيمية ذ -عليه رِحة هللا-املراد أبيب الربكات: اجملد بن تيمية  (الربكات
للهداية، وهو شرٌح عظيم، هذا الشرح مفقود، لعل هللا أن يُيسر وجوده، مل ُيكمله، وهو مليء 

يف شرح  منتهى الغاية]رات، وببيان كثري من استدالالت مذهب أِحد، وبعضهم يسميه: ابلتقري
، وجدوا أن أاب الربكات استدل يف بعض املسائل أبقوال  للتابعني ابتداًء، فعلى سبيل املثال، [اهلداية

وم ن ينجس ماٌء غمست فيه يده قائٌم من"ذكروا: أن أاب الربكات يف شرح اهلداية ذكر قول احلسن: 
هكذا قال احلسن، قال أبو الربكات: الظاهر أنه توقيٌف عن صحايب  أو عن نص، فهذا  ،"الليل

صريح من أيب الربكات أنه استدل هبذا القول؛ أي قول التابعي، وجعل له حكم التوقيف؛ ألنه على 
 خالف القياس.

ود: تضر، المقصحكذلك أيًضا استدل بقول أسد بن وداعة يف مسألة القراءة عند امليت امل

 ورة يس، وقال: إنه مبثابة التوقيف؛ ألنه ثبت عن التابعني والسلف.سالميت المحتضر، ب
يعين لو استدل بعموم األدلة أنه خُيفف عن امليت االحتضار، هذه قد تُقبل، وعلى العموم: 

 ونقلوه أيًضا عن بعض أصحاب أِحد، وعلى العموم هذه املسألة كما ذكر املصنف.
دالل ُنكمل ما يتعلق ابالست -َعزَّ َوَجلَّ -هذا القدر، واألسبوع القادم مبشيئة هللا  نقف عند

 بدليلني مهمني جًدا، ومها: االستحسان، واملصلحة املرسلة.
 للجميع التوفيق والسداد، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد. -َعزَّ َوَجل-أسأل هللا 

 األسئلة
، يعين مكان الوضوء يف املسجد، إذا كان الميضأةس/ ما حكم استعمال املاء املوجود يف 

الناظر على املسجد أو األوقاف أمرت إبغَلقها، واملاء فيها إمدادات املاء أتيت من اْلكومة، فهل 
 ماملباح؟ وهل إذا مسح له القيم على املسجد أو العامل أو اإلما أيخذ حكم استعمال املاء غري

 ابلوضوء جيوز له ذلك أم َل؟
املسألة هذه تكلم عنها أهل العلم، أظن أان تكلمت عنها هنا يف هذا الدرس، عندما تكلمنا  ج/

، أو يف غريه نسيت، وهي: أهنم ملا تكلموا عن الوضوء ابملاء "النهي يقتضي الفساد"عن قاعدة: 



 

 

 

 

33 

33 
شرح المختصر في أصول 

نب  الحام  الالفقه 

 الانبحي

 

؛ ألن املاء نا، فإن املاء هذا ليس مبغصوباملغصوب هل يرفع احلدث أم ال؟ تلك مسألة ال تتعلق مبسألت
موقوف أساًسا، وإمنا أُغلقت يف وقت  معني، إما ألجل وابء  معني، أو أُغلقت ألجل وقت الصالة، 
تعرفون بعض املساجد ال يكون فيها دورات مياه مهيأة بطريقة  معينة، فبعد الصالة مباشرةً يغلق القائمون 

كل   اطًا ألمور، لكي ال تتسخ، ولكي تبقى نظيفًة، فإهنا لو فُتحت يفعلى املسجد دورات املياه، احتي
 وقت رمبا آذت املصليني الذين يريدون أن يتوضؤوا قبل الصالة فيجدوا فيها أوساًخا.

 فنقول: إهنا ليس من ابب استعمال املاء املغصوب احملرم، وحينئذ  فإنه جيوز، هذا من جهة.
ا ُيسمى ابملآالت واملقاصد، فإن املقاصد إمنا هو: عدم إضرار الناس أنه لو نظران ملاجلهة الثانية: 

ابملرض، وعدم اختالطهم، وعدم إفساد دورات املياه، فإذا أذن القائم على هذه سواًء كان انظرًا، أو 
، ونقول: حىت من غري كراهة؛ ألن الغاية خُتصص، ءر  فإنه في هذه الحالة يصح الوضوغري انظ

تذكرون يف العموم: أن العموم خُيصص ابملقصد، سيأتينا إن شاء هللا يف املسلحة رمبا ومر معنا أيًضا 
 إشارة لبعض الشيء إن أمكن الوقت.

 س/ هل هناك فرٌق بني الدليل واْلجة يف اصطَلح األصوليني؟
دام خيف الغالب أهنما متادفان، لكن قد يُطلق أحيااًن األدلة على األدلة النقلية أحيااًن يف است ج/

 بعضها، لكن يف الغالب االستخدام أهنا متادفة.
س/ هل تقسيم املصاحل املرسلة إىل حاجيٍة وحتسينية هو تقسيٌم حدٌي، أم أن بعضها يدخل يف 

 بعض، وقد يكون حاجياا ابعتبار، حتسينياا ابعتباٍر آخر؟
ملعاين حدية، كل اإذا كان أخوان يقصد ابحلدي يعين أهنا فواصل، فال شك أن املعاين ليست  ج/

ليست حدية، احلدود إمنا هي يف احلقائق، أما املعاين فهي أمر نسيب، كما ال خيفي على اجلميع أمور 
نسبية، فاألمور النسبية هذه ليست دقيقة، وسيأتينا إن شاء هللا حديث عن األنواع احلاجي والتحسيين 

 .-َعزَّ َوَجلَّ -الدرس القادم مبشيئة هللا 
 أن قول الصحايب انتشر أم َل؟ س/ كيف يُعرف

 يقول: يُعرف قول الصحايب أنه انتشر أبحد أمور: ج/
إذا كان من اخللفاء األربعة، فإن كل قول  من أقوال اخللفاء األربعة، فإنه منتشر، كيف؟ األمر األول: 

 قالوا: ألنه خليفة وإمام.
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 ى الشام، أو على مصر، أو على الكوفة،إذا كان ممن ويل واليًة، مثل من كان أمريًا علاألمر الثاين: 
أو على غريها من األمصار، أو البحرين، كأيب هريرة اليت هي األحساء، فإنه يف هذه احلالة إذا تكلم 

 فقد انتشر قوله ووصل.
-ال، أو فعله، عمر على سبيل املث -َصلَّى هللا َعَلْيهم َوَسلَّم-أو كان قد تكلم فيه يف مسجد النيب 

َي هللا انظروا هلذا الفعل منه، عندما قام يف املصلني يصلي هبم بعد اإلقامة، فأراد أن يُعدل  - َعْنهُ َرضم
إزاره، وهو يُعدل إزاره مس فرجه بيده، فقال: على رسلكم، مث ذهب فتوضأ وجاء، هذا انتشر؛ ألنه 

  .ٌ  منهم، فرأواأمام الناس مبحضر
 والية، ألن صاحبه صاحب والية، وغري ذلك لكونه كان يف مسجد، لكونه كان يف إذاا القرائن:

من األمور كلها تدل على صفة االنتشار، ومن أتمل يف كتب شروح األحاديث رمبا جيد عدد من 
 القواعد أو العالمات اليت أوردها العلماء.

س/ من يقرأ يف كتب املذهب، مث ينظر يف أقوال الصحابة ويستدل هبا للمذهب، فهل هذا 
 أم َل؟ على وجٍه صحيح،

ال، هو صحيح ال شك، لكن اخلطأ ما هو؟ وانتبهوا هلذه املسألة، وقد وجدت بعًضا من فضالء  ج/
أهل زماننا يريد أن يتبىن هذا املنهج، ماذا يقول؟ يقول: أنخذ الفقه من أقوال الصحابة مباشرًة، مباشرة 

، ننظر يف  ألن أقوال الصحابة أنخذ الفقه من أقواهلم، وهذا القول تنظريًا جيد، تطبيًقا غري صحيح؛
األوسط ]وإن شئت زدت هلم كتاب  ،[مصنف ابن أيب شيبة] و ،[مصنف عبد الرزاق]كتابني: 

 حممد بن إبراهيم بن املنذر. ،[َلبن املنذر
الكتب الثالثة مليئة آباثر الصحابة، جتد قول الصحايب يف أحدها بصيغة، ويف موضع  آخر  ههذ

رف النص، قد يكون اخُتصر النص، قد يكون ُفهم النص على غري وجهه، بصيغة  أخرى، قد يكون حُ 
 ولذلك قلنا: إن أِحد ليس حافظًا لنصوص الصحابة، وإمنا عاملٌ هبا. 

بعض الناس وجد كالًما لبعض الصحابة يف املصنف يف علة الراب، فقال: إنه العلة نُفيت، وأن األصل 
ه هذا الصحايب يف موضع  آخر جتد أن كالمه مغاير ملا فهمالتوقيف بناًء على كذا، مث ترجع لنص قول 

 الرجل.
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أان قصدي من هذا: نفرق بني املذاهب املخدومة، املتبوعة اليت تتابع على سربها، وبيان القيود اليت 
فيها، واالحتازات، واألحكام، والتفصيل والشروط، غري املسألة اليت ال يوجد إال يف نص، عندما تقول: 

ت أبحد املذاهب األربعة املتبوعة، فأنت مل تقلد ميًتا، وإمنا قلدت حًيا متسلساًل، ولذلك قد متذهب
 الذين قالوا: إن تقليد امليت ممنوع، قالوا: ألنه ذهب قوله.

أان قصدي من هذا الكالم، طبًعا أان اختصرت فيه كثري، اللي هو: قضية مسألة أن قول الصحايب 
 على وجهه بفهم أهل العلم. عظيم وجليل، لكن جيب أن يُفهم

س/ اشرتيت شقةا عن طريق البنك بنظام اإلسكان اَلجتماعي يف مصر، وفيها زايدة نسبة عشرة 
، ومل أعلم أنه راب حىت مرت سنة على هذا العقد، فما حكمه، وماذا أفعل؟  ابملائة سنوايا

عليك،  واحد، اثنًيا: ال شيءنقول: جيب عليك أواًل: أن تقول: أستغفر هللا وأتوب إليه، هذا ج/ 
استمر يف عقدك، فإنك قد أنشأت العقد وانتهيت، وأصبحت العني ملًكا لك، اآلن البيت ملكك 

 ه، وتب إيل-َجلَّ َعزَّ وَ -صار، وإمنا يف ذمتك هذا الدين، فاستغفر هللا، فقد كنت جاهاًل، استغفر هللا 
 ، واستمر يف قضاء هذا األمر.-ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَل -

 انظر معي: الناس ثالثة:
  :فدخل به، وهو عاملٌ بكونه راب، واستمر، فهذا آمثٌ بفعله.رجٌل يعلم أن العقد راب 
 :ا، فال شيالثاين: رجٌل مل يعلم أنه راب

ً
ء ودخل فيه، مث استغفر، فنقول: ما دام أنه ليس عامل

وهل يرد؟ إمنا يرد ما كسبه، هنا مل يكسب، هنا اشتى، وهو دافع يدفع الفائدة، وليس  عليه هنا،
آخًذا، الذي يُقرض هو الذي يرد الفائدة، وأما الدافع والبازل فال يرد شيًئا، ما يرد شيء، هو دافع، 

اشتيت سلعًة، ، ما هي مباله، أان [279البقرة:]﴿فَ َلُكمح رُُءوُس َأمحَواِلُكمح﴾هو اخلسران مسكني: 
 والسلعة ال تعلق هلا بعقد الراب، وإمنا الراب فائدٌة تراكمية، لكن انتبه، ما الفرق بينه وبني الثالث.

  :لو قال الشخص: ال أريد أن أسأل ألنه ال إمث علي، نقول: الثالث: علم أنه حرام فرتكه
تكان رجل  عقد عقًدا ال يعلمه، مشصح، ال إمث عليك، لكن فرٌق بني رجل  عقد عقًدا مباًحا، وبني 

ال الربا، م يف عدم اإلمث لكن الذي عقد عقًدا مباًحا تكون الربكة يف ماله أكرب، بل قد تُنزع الربكة من

فع عنك اإلثم  .ولو ر 

  وانتبه هلذه املسألة، أقول هذا: ملا؟



 

 

 

 

36 

شرح المختصر في أصول  36

نب  الحام  الالفقه 

 الانبحي

 

عنك اإلمث  سرُيفع ألن بعض الناس لقلة فقهه يف الدين، يقول: ًي أخي ال تسأل عن املعامالت،
ألنك جاهل، نقول: أواًل: إن ُسلم لك رفع اإلمث مع قدرتك على السؤال وعدم سؤالك، هذا من جهة، 
إن ُسلم ذلك، فإنه إن ارتفع عنك اإلمث فسيبقى ارتفاع الربكة، نعم، مالك صحيح، تنتفع ابملال وال إمث 

 عليك، لكن بركته ليس كربكة غريه.
 الذي تعمله بعض اإلخوان يعمالن اثنان زمالء يف نفس الدوام، أحدمها أنت ترى ًي شيخ: العمل

، -َعزَّ َوَجلَّ -يُبارك له يف ماله أكثر من الثاين، نفس الراتب، هذه أمور يف القلب، ال يعلم هبا إال هللا 
ال مرًة من أسباهبا الربكة: الصدق يف املال، ولذلك الربكة يكون سبًبا لعدم وجود اآلفة اليت ُتذهب امل

 واحدة.
 الربكة معناها: صرف املال يف وجهه وغري ذلك.

 س/ استدَلل أِحد بقول اْلسن يف ختم القرآن يف أقل من أربعني يوم، هل هو من قول التابعي؟ 
هو يف احلقيقة أن أِحد استأنس بقول احلسن؛ ألنه جاء يف بعض طرق احلديث، حديث ابن  ج/

عمر أنه قال: أربعني، لكنه ضعيف، فبعضهم يقول: إن االستدالل ابحلديث الضعيف، وعضده قول 
اتبعي، فيؤيده، هذا هو االستدالل، وممكن كما تفضل أخوان جزاه هللا خري أنه قد يكون من ابب 

 الل.االستد
لى أنه ع طبًعا استدالالت أِحد بقول التابعني، أو ذكر أِحد قول التابعي، فقهاء أِحد ال حيملونه

   من ابب االستدالل، وإمنا يقولون: هو من ابب حكاية املذهب.


